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Sammanfattning 
 
Bakgrund: När en person har fått återkommande panikångestattacker utan någon egentlig 
orsak kallas tillståndet paniksyndrom. Paniksyndrom är vanligt förekommande och är något 
som sjuksköterskan kan möta vart som helst i vårdkedjan. Paniksyndrom är vanligare hos 
kvinnor och kan påverka deras livskvalitet. Livskvalitet är något som sjuksköterskan ska 
främja i sin omvårdnad, vilket kräver att sjuksköterskan är medveten om hur livskvalitet 
påverkas vid paniksyndrom för att tillämpa goda omvårdnadsåtgärder. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor upplever sin livskvalitet vid 
paniksyndrom. 
Metod: Studien var kvalitativ med induktiv ansats. Data samlades in genom fem bloggar där 
analysen utgick från Graneheim och Lundman (2004) innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i fyra huvudkategorier och fyra underkategorier. 
Kategorierna beskriver hur kvinnor med paniksyndrom upplever sin livskvalitet. 
Huvudkategorierna är upplevelse av rädsla för återkommande attacker, upplevelse av 
meningslöshet, upplevelse av bristfällig förståelse samt upplevelse av orkeslöshet. 
Slutsats: Resultatet visar att kvinnor med paniksyndrom har en påverkad livskvalitet 
eftersom kvinnorna utsätts för obehagliga upplevelser, har en känsla av förlust av att 
åstadkomma något och saknar kontakt med verkligheten. Som sjuksköterska är det viktigt 
att identifiera patientens omvårdnadsbehov för att främja en god livskvalitet. Genom att vara 
mottaglig för kunskap och förståelse om kvinnor med paniksyndrom skapas en medvetenhet 
hos sjuksköterskan. Medvetenheten är betydelsefull att använda för att tillämpa en god 
omvårdnad. 

 
Nyckelord: Livskvalitet, meningslöshet, omvårdnad, paniksyndrom, panikångestattacker, 
rädsla, sjuksköterska, tillit. 
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Inledning 

Att känna ångest är en naturlig del av livet, men för några människor går den naturliga 

ångesten över till psykisk ohälsa. Då upplevs ångesten så stark och obehaglig att den känns 

svår att hantera och begränsar livet (Leibold & Schruers, 2018). En av många 

ångestsjukdomar inom psykisk ohälsa är paniksyndrom, som uttrycker sig i återkommande 

panikångestattacker. En panikångestattack vid paniksyndrom är en ofarlig stressreaktion 

som påverkar kroppen mycket starkt. Paniksyndrom med panikångestattacker kan uppstå 

vart som helst och när som helst vilket gör att sjuksköterskan kan träffa dessa människor 

vart som helst i vårdkedjan. Trots att psykisk ohälsa är så pass vanligt är kunskapen och 

förståelsen låg i många delar av samhället och även i vården. Det leder till att personer med 

paniksyndrom i många fall känner sig oförstådda av sjuksköterskan vilket minskar tilliten i 

mötet (Sjöström & Skärsäter, 2010). I professionen som sjuksköterska är det betydelsefullt 

att utföra en omvårdnad efter sjuksköterskans värdegrund som ger stöd för ett tillitsfullt och 

värdigt möte med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Hur är det möjligt att 

utföra omvårdnad efter värdegrunden och skapa ett tillitsfullt möte med patienten om 

kunskapen och förståelsen är så låg? Genom att sjuksköterskan får en ökad förståelse och 

kunskap om kvinnors upplevelser av paniksyndrom kan bästa möjliga omvårdnad tillämpas 

för att patienten ska känna sig förstådd. Därav är det av vikt att beskriva just kvinnors 

upplevelser av paniksyndrom. 

 
Bakgrund 
 
När ångest blir psykisk ohälsa 
Att känna oro och ångest är en del av livet och kan betraktas som något existentiellt. Det är 

vanligt att ordet ångest används för att beskriva en känsla inför en tentamen eller att 

ledigheten är slut. Dessa känslor är sällan ångest och det är många som inte har kunskap om 

vad av ångest egentligen innebär (Göransson, 2011). Ångest kan uppstå som en normal 

reaktion när en person upplever en fara eller ett hot. Kroppens reaktion sker både psykiskt 

och fysiskt och gör att personen skärper sina sinnen och förbereder sig för flykt och försvar. 

Vid ångest aktiveras kroppens sympatiska nervsystem som leder till en ökad puls, förhöjt 

blodtryck och ökad andningsfrekvens (Skärsäter, 2010). Ångest kan även leda till en ökad 

spänning i musklerna och kraftiga svettningar (Potter et al., 2014). 
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När en person upplever fara eller hot är ångesten befogad och har en orsak. Då är personen 

medveten om varför reaktionen uppstår. När upplevelsen av ångest övergår till ett tillstånd där 

personen inte vet varför reaktionen uppstår handlar det om psykisk ohälsa. Då har ångesten 

blivit ett symtom i sig som är svårt att hantera. Att känna att ångesten inte är hanterbar ger 

ofta negativa effekter på personens livskvalitet och sociala funktion (Skärsäter, 2010). 

Varaktig ångest kan utvecklas till olika ångesttillstånd som till exempel panikångest (Locke, 

Kirst & Schultz, 2015). 

 
Panikångest 

Panikångest är ett tillstånd som innebär mycket svår ångest som uppstår i attacker. Vid en 

panikångestattack kan personen uppleva symtom som skräck och panik, hjärtklappning och 

smärtor i bröstet, andnöd, yrsel, ostadighetskänslor, stickningar i händer och fötter samt 

svettningar eller frossa. Panikångestattacken börjar oftast plötsligt och kan pågå i minuter 

upp till en halvtimme. En person med panikångest kan få attacker varje dag men också med 

längre mellanrum (Brenner, Rydell & Skoog, 2016). Panikångest är ett tillstånd som drabbar 

fler kvinnor än män (Türkles, Karatas & Yilmaz, 2011). Andelen människor som lider av 

svår ångest har ökat sedan 2016, noterbart är att ökningen bara har skett hos kvinnor 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). 

 

En panikångestattack är en stressreaktion som påverkar kroppen mycket starkt, men som är 

helt ofarlig för personen. Tillståndet är en särskild sort av ångest som är mycket starkare och 

som kommer mer plötsligt än den ångesten som många känner då och då. En 

panikångestattack innebär att få panik och att det känns som att man tappar kontrollen över 

sin kropp (Dahlström, 2014). Reaktionen vid en panikångestattack kan framkalla tankar om 

att något allvarligt är påväg att hända som att dö av en hjärtinfarkt, stroke eller kvävning. 

Eftersom panikångest uttrycker sig i tydliga kroppsliga symtom är det vanligt att personen 

söker vård i tron om att det handlar om ett allvarligt sjukdomstillstånd (Greenslade, 

Hawkins, Parsonage & Cullen, 2017). När en person har fått återkommande 

panikångestattacker utan någon egentlig orsak kallas tillståndet paniksyndrom (Dahlström, 

2014). 
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Paniksyndrom 
 
För att få diagnosen paniksyndrom krävs det förutom återkommande panikångestattacker att 

man har upplevt en ihållande rädsla för fler panikångestattacker, oro för följderna av 

panikångestattackerna och en stor förändring av sitt beteende på grund av 

panikångestattackerna (Leibold & Schruers, 2018). Paniksyndrom kännetecknas av 

upprepade panikångestattacker, samt en konstant rädsla för att det ska ske igen. I början av 

förloppet kan panikångestattackerna komma oväntat. Men efterhand kan det utlösas i 

situationer eller på platser där personen tidigare fått panikångestattacker (Ottosson & D’elia, 

2008). Rädslan för nya panikångestattacker leder till att attackerna kommer oftare, och 

börjar begränsa personens liv. Personen kan börja förändra sitt beteende och sitt levnadssätt 

för att undvika risken för att få en ny panikångestattack (Perna & Caldirola, 2018). Oron för 

nya panikångestattacker är ett stort bekymmer för personer med paniksyndrom (Heller, 

Davidson & Fox, 2019). 

 

En person som lever med paniksyndrom har ofta en så kallad agorafobi som innebär att 

personen undviker situationer som kan framkalla en panikångestattack (Johnson, Federici & 

Shekhar, 2015). Att leva med agorafobi vid panikångest är dubbelt så vanligt som att inte 

göra det. Personen undviker långvariga resor och vill gärna ha sjukvård nära sig. Situationer 

som ofta skapar en osäkerhet hos personer med paniksyndrom är platser utanför ett 

välbekant område och som man inte kan fly ifrån. Till exempel folksamlingar, tunnelbanor 

och hissar (Ottosson & D’elia, 2008). Personer med paniksyndrom upplever ofta en brist på 

social funktion (Heideman et al., 2005). Förutom det sociala tillbakadragandet och 

undvikandet av olika aktiviteter söker personerna vård för sina symtom flera gånger trots en 

tidigare diagnostisering (Euin Jeong & Yong-Ku, 2018). Samtidigt är det en utmaning för en 

person med paniksyndrom att söka sjukvård eftersom personerna kan känna en skam över 

sitt tillstånd (Anderson, Jeon, Blenner, Wiener & Hope, 2015). 

 
Livskvalitet vid paniksyndrom 

Livskvalitet är ett mångdimensionellt begrepp som gör det svårt att identifiera innebörden 

(Wärnå-Furu, 2017). Livskvalitet är en persons upplevda känsla av ett gott liv och är en 

subjektiv upplevelse. Livskvalitet är ett begrepp som innefattar personens egna värdering av 

sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Det är en personlig upplevelse som 
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påverkas av livssituationen och som kan variera med tiden (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

Livskvalitet kan användas synonymt till gott liv och handlar om det som gör livet bättre eller 

sämre för en människa. Begreppet livskvalitet används ofta i olika sammanhang och är en 

central del inom omvårdnad. Livskvalitet är betydelsefullt att förhålla sig till i vårdandet 

eftersom det ger en vägledning om vad det ska åstadkomma. Sjuksköterskan kan genom 

vårdandet påverka människors upplevelse till det bättre eller sämre (Sandman & Kjellström, 

2013). 

 

Det finns teorier om vad livskvalitet innebär och vad människan behöver för ett gott liv. 

Teorin om objektivistisk pluralism menar att det finns vissa saker som är bra för alla 

människor och ger förslag på följande sju värden som bidrar till en bättre livskvalitet: att 

människan har ett meningsfullt arbete eller åstadkommer någonting, att människan har 

kärleksrelationer eller vänskapsrelationer, att människan får uppleva behagliga upplevelser, 

att människan har kontakt med verkligheten, att människan fungerar och lever på ett visst 

sätt som till exempel moralisk godhet samt att människan utvecklas personligt och upplever 

en frihet med valmöjligheter. Flera av dessa värden kräver fysisk och psykisk 

funktionsförmåga vilket kan vara en utmaning vid en sjukdom eftersom den kan leda till 

negativa tankar. Vid sjukdom kan patienten ha oförmåga att kunna realisera att det finns 

möjlighet att åstadkomma något i livet, att vara en viss typ av människa, att utvecklas som 

person och att ha kontakt med verkligheten (Sandman & Kjellström, 2013). Att leva med 

paniksyndrom bidrar till en ihållande oro för ytterligare panikångestattacker i det dagliga 

livet. Personer med återkommande panikångestattacker har en påverkad livskvalitet som 

oftast beror på rädslan för sitt tillstånd (Euin Jeong & Yong-Ku, 2018). Personer med 

paniksyndrom kan ta mycket tid från sitt arbete för olika sjukhusbesök vilket tillslut kan leda 

till arbetslöshet som bidrar till en försämrad livskvalitet (Campbell et al., 2018). 

 
Omvårdnad vid paniksyndrom 

 
Sjuksköterskan kan med största sannolikhet möta personer med psykisk ohälsa vart som 

helst och när som helst i vårdkedjan (Skärsäter, 2010). Bröstsmärta är en differentialdiagnos 

till panikångest och det är vanligt att dessa personer söker sig till sjukvården för sina besvär. 

Upp till 70 % av alla personer som har en panikångestattack har bröstsmärta som symtom, 

och upp till 60 % av alla patienter som undersöks vid bröstsmärtor har en panikångestattack 
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(Campbell et al., 2018). Att identifiera psykisk ohälsa är en viktig del i sjuksköterskans möte 

med patienten oavsett varför eller vart i vårdkedjan personen befinner sig (Skärsäter, 2010). 

Det är lika betydelsefullt att sjuksköterskan utbildar sig inom ämnet som den egna individen 

för att kunna hantera paniksyndromet (Locke, Kirst & Schultz, 2015). 

 
Sjuksköterskan ansvarar för beslut gällande omvårdnadsåtgärder som ökar möjligheterna till 

att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem eller sjukdom för att 

patienten ska ha möjlighet till att uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det huvudsakliga syftet i omvårdnad av patienter 

med ångestsjukdomar är att säkerställa deras behov av trygghet. För att patienten ska 

uppleva trygghet behöver sjuksköterskan ge ett aktivt stöd och utgå från en personcentrerad 

vård (Sjöström & Skärsäter, 2010). En personcentrerad vård innebär att som sjuksköterska 

se patienten i sin helhet och respektera personens upplevelse och tolkning av sitt tillstånd. 

Omvårdnaden grundas genom patientens upplevelse och tolkning och främjar patientens 

hälsa med utgångspunkt i vad hälsa innebär för just den individen (Leksell & Lepp, 2019). 

Att utforma omvårdnaden ur ett helhetsperspektiv är av stor vikt för att kunna se både 

patienten och dennes anhöriga i deras livssituationer (Skärsäter, 2010). Sjuksköterskan har 

en skyldighet att tillämpa förebyggande omvårdnadsåtgärder hos patienter med 

ångestproblematik (Yilmaz et al., 2011) 

 

Omvårdnaden ska utgå från sjuksköterskans värdegrund som finns till som riktlinjer för ett 

tillitsfullt och värdigt möte med patienten. Värdegrunden är en etisk plattform som verkar 

för att främja hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra lidande. Värdegrunden 

menar att i mötet med patienten ska sjuksköterskan visa respekt för patientens värdighet, 

integritet, självbestämmande och sårbarhet. Det är betydelsefullt i vårdsituationen att 

patienten ges möjlighet att känna tillit, meningsfullhet, hopp och ett lindrat lidande trots 

ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det är viktigt att som sjuksköterska ha 

kunskap om paniksyndrom och hur det kan uttrycka sig, för att kunna informera patienten 

om att det inte är skadligt eller dödligt. Sjuksköterskan bör i samråd med patienten försöka 

hitta dessa utlösande faktorer och på så sätt minska eller förebygga att panikångestattacken 

uppstår (Locke, Kirst & Schultz, 2015). I mötet med patienter med ångestproblematik bör 

sjuksköterskan vara lugn, lyssna aktivt och bekräfta känslorna (Sjöström & Skärsäter, 2010). 
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Omvårdnadsteori 
 
I Charlotte Delmar (1999) vidareutveckling av Kari Martinsens omvårdnadsteori beskrivs 

det hur begreppet livsfenomen kan användas i omvårdnadsarbetet. Livsfenomen har en bred 

beteckning om olika etiska och existentiella händelser som tillhör livet. Existentiella 

livsfenomen innefattar frågor och funderingar om vad som gör livet meningsfullt, medan 

etiska livsfenomen innebär begrepp som till exempel tillit och ärlighet. Teorin används som 

en referens för att vidga sjuksköterskors kunskap och deras medvetenhet i den kliniska 

praktiken. Inom hälso- och sjukvården uppstår situationer där sjuksköterskan innehar en 

makt gentemot patienten. För att makten inte ska missbrukas måste sjuksköterskan utgå från 

ett etiskt perspektiv. Det är sjuksköterskans ansvar att se till att patienten bibehåller eller 

återfår sin hoppfullhet. I situationer som uppstår inom vården är därav fenomenen tillit och 

makt ständigt närvarande och har ett stort värde i om patientens utrymme för handling 

begränsas eller vidgas. Sjuksköterskans moraliska utmaning handlar då om att använda 

makten i syfte att främja patientens hälsa. Patientens behov ska tillgodoses och det är upp till 

sjuksköterskan som ska verka för detta oavsett om patienten nämner omvårdnadsbehovet 

indirekt eller direkt. Genom att inte vara mottaglig för existentiella perspektiv finns det risk 

att sjuksköterskan omedvetet begränsar patientens utrymme att påverka situationen, vilket 

kan leda till att sjuksköterskan ser delarna men inte helheten (Delmar, 1999). 

 
Begreppet livsfenomen och dess betydelse för patienten är återkommande i teorin, men det 

saknas tydlighet i begreppets egentliga innebörd. Patienter har däremot påtalat ett behov av 

att sjuksköterskan har en förståelse för att hjälpa sköra människor som känner förtvivlan och 

hopplöshet. Som sjuksköterska är det viktigt att känna till hur uttrycken kan variera inom 

fenomenet då det kan vara en begränsning i livet. Livet och existensens innebörd blir mer 

central vid sjukdom och förändrar livssituationen för människan. Det är i konkreta 

situationer som sjuksköterskans kunskap, förståelse, erfarenhet, sinnelag och känslor sätts på 

prov. För att patienten ska få hjälp i en konkret situation krävs det att sjuksköterskan lär sig 

hitta vilka åtgärder patienten behöver. För att se vad som är primärt och sekundärt behöver 

sjuksköterskan ta hjälp av både sina yttre och inre sinnen för att kunna göra en 

helhetsbedömning av vilken omvårdnadsåtgärd som är viktigast för patienten. För både 

sjuksköterskan och patienten är det sensibla mötet viktigt för att få en ömsesidig förståelse. 
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Sensibilitet handlar om att vara närvarande med alla sina sinnen för att bekräfta patientens 

livssituation på det sätt som den upplevs, vid till exempel ångest. Det sensibla mötet kan 

leda till att sjuksköterskan kommer till insikt att förståelse saknas (Delmar, 1999). 

 

Varje situation innehåller alltid två sidor, samtidigt som den är unik är den även typisk. 

Typisk på grund av att det finns mönster som är utmärkande för människor och situationer. 

Dessa typiska drag kan vara livsfenomen. Eftersom sjuksköterskan innehar en maktposition 

är det viktigt att ha förståelse om situationens två sidor för att kunna utöva makt i relation 

till patienten. För att få en djupare förståelse om den konkreta situationen är det av stor vikt 

att sjuksköterskan har erfarenhet om liknande situationer. Detta underlättar att skilja det 

typiska från det unika i situationen. Genom att ta del av berättelser och beskrivningar av 

patienter är det möjligt att sätta fokus på fenomen inom vården som ibland blir bortglömda 

för att få en helhet i deras livssituation (Delmar, 1999). Eftersom kvinnor med 

paniksyndrom i många fall känner sig oförstådda i mötet med vården är det viktigt att 

sjuksköterskan i sin maktposition i mötet med patienten har en medvetenhet för fenomenet. 

Genom sjuksköterskans medvetenhet och förståelse att fenomenet kan variera skapas ett 

tillitsfullt möte där patienten får möjlighet till att känna sig förstådd. 

 
 

Problemformulering 
 
Sjuksköterskan kan möta kvinnor som lever med paniksyndrom vart som helst och när som 

helst i vårdens alla kontexter. Kvinnor med paniksyndrom upplever ibland att deras 

livskvalitet påverkas i olika utsträckning. De känner sig också oförstådda av vården vilket 

minskar tilliten i mötet med sjuksköterskan. Livskvalitet är något som sjuksköterskan ska 

främja i sin omvårdnad vilket innebär att sjuksköterskan ska kunna identifiera hur 

livskvalitet påverkas av att leva med paniksyndrom. Genom att beskriva hur paniksyndrom 

påverkar kvinnors livskvalitet ökar förståelsen och kunskapen om fenomenet. När 

sjuksköterskan har förståelse för fenomenet livskvalitet ökar medvetenheten vilket skapar 

förutsättningar till ett tillitsfullt möte med patienten. 

 
Syfte 

Syftet var att beskriva hur kvinnor upplever sin livskvalitet vid paniksyndrom. 
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Metod 

 
Design 

 
För att besvara studiens syfte undersöktes fenomenet livskvalitet med en kvalitativ 

utgångspunkt med en induktiv ansats eftersom resultatet i studien vill skapa en förståelse för 

en människas tillstånd. En kvalitativ studie innebär att forskaren vill skapa en förståelse för 

deltagarnas verklighet (Henricson & Billhult, 2017). Syftet med en kvalitativ studie innebär 

att nå ett djup och en förståelse för fenomenet genom att skapa en trovärdig slutsats. 

Kvalitativa data kännetecknas genom en detaljerad beskrivning av fenomenet. 

Beskrivningen kan hämtas från textstycken från dokument, men oavsett hur datan hämtas 

ska den hämtas utan förutbestämda slutsatser (Kristensson, 2014). Att studien har en 

induktiv ansats betyder enligt Henricson och Billhult (2017) att forskaren väljer att börja i 

empirin för att så förutsättningslöst observera fenomenet för att sedan dra slutsatser istället 

för att utgå från en. 
 

 
Urval och datainsamling 

Textstycken som besvarade syftet hämtades från bloggar eftersom den kvalitativa 

forskningen ska ske i fenomenets naturliga miljö. Bloggarna som användes i studien valdes 

ut för att kunna svara på studiens syfte. I en kvalitativ design ska deltagarna inte väljas ut 

slumpmässigt utan ha rik erfarenhet av det fenomen som är i fokus. Det är viktigare med ett 

fåtal deltagare med rik erfarenhet som kan beskriva fenomenet. Ett för stort urval leder till 

en stor datainsamling vilket kan försvåra analysarbetet (Henricson & Billhult, 2012). 

Inklusionskriterier i studien var bloggar som är skrivna av kvinnor över 18 år som lever med 

diagnostiserat paniksyndrom. Bloggarna skulle vara skrivna på svenska för att det inte skulle 

ske missförstånd vid översättning. Exklusionskriterier i studien var bloggar äldre än 10 år. 

Författarna till bloggarna fick inte beskriva sitt paniksyndrom som orsakades av 

dödlig sjukdom, till exempel cancer. 

 
Genom att använda sökmotorn Google kunde relevanta bloggar som svarade mot syftet 

hittas. För att precisera träffarna användes sökorden paniksyndrom, livskvalitet och blogg. 

Sökningen resulterade i sidor med totalt 3 170 träffar där varje sida innehöll 10 träffar 
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vardera till olika hemsidor. Google (u.å) använder sig av ett rankningssystem som visar 

träffar med högst relevans för den gjorda sökningen utifrån varje sökord högst upp, därav 

kommer träffar med lägre relevans längre bak. Totalt granskades de första 6 sidorna och 12 

träffar utifrån studiens inklusionskriterier och exklusionskriterier. Därefter valdes fem 

bloggar som matchade med studiens inklusions- och exklusionskriterier och hade den 

erfarenhet som krävdes för att svara på fenomenet. 

 

Sammanfattning av bloggar 
 
Kvinnorna bakom bloggarna är mellan 18–30 år och är hemmahörande runt om i Sverige. 

Några av kvinnorna har andra psykiska funktionsnedsättningar, som ADHD, kombinerat 

med paniksyndrom. Kvinnorna beskriver en vardag med diagnostiserat paniksyndrom och 

deras kamp i att inte bli tagna på allvar av deras omgivning och sjukvården. Kvinnorna 

upplever gemensamt att det tog lång tid innan sjukvården visade förståelse för deras 

paniksyndrom och tillståndet fick en förklaring. Kvinnorna upplever även gemensamt att 

paniksyndromet kom i tidig ålder men att på grund av deras och sjukvårdens låga kunskap 

kunde ingen diagnos ställas förrän senare i livet. 

 

Dataanalys 
 
För analys av texten användes en kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004). En innehållsanalys fokuserar på att hitta likheter, skillnader och mönster i 

texten. Det finns inget krav på att en analys ska forma någon teori, utan det är helt enkelt en 

analys av textens innehåll (Kristensson, 2014). Eftersom studien har en induktiv ansats är en 

innehållsanalys ett lämpligt tillvägagångssätt. Innehållsanalysen kan vara tolkande eller 

beskrivande. Analysen av texten genomförs i sex steg vilket innebär att den samlade texten 

lästes och utifrån det identifierades meningsenheter. Därefter kondenseras meningsenheterna 

och bildar koder och kategorier. Slutligen lyfts textens innehåll till en högre nivå och 

sammanfattas till ett övergripande tema (Graneheim & Lundman, 2004). 

 
I det första steget lästes bloggarnas innehåll, eller den så kallade analysenheten genom. 

Under tiden skrevs tankar och funderingar ner för att sedan diskutera tolkningar som 
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uppstått. I det andra steget identifierades meningsbärande enheter ur texten som svarar på 

studiens syfte. I det tredje steget kondenserades valda meningsenheter för att sedan få en kod 

som sammanfattar meningens innebörd. I det fjärde steget lästes alla koder för att identifiera 

likheter och skillnader. Koder som verkade tillhöra samma fick då en huvudkategori som 

sammanfattar kodernas betydelse. I det femte steget lästes meningarna, kategorierna och 

koderna igenom för att bilda en helhetsbild och göra eventuella ändringar i val av kod, 

kategorier samt underkategori (Bilaga 1). Det sjätte steget som innebär att sammanfatta till 

ett tema inte alltid är nödvändigt (Graneheim & Lundman, 2004). Detta steg genomfördes 

inte eftersom det inte behövdes för att styrka resultatet. 

 
Etiskt övervägande 

 
För att göra ett etiskt övervägande bör forskaren ställa sig frågan om för vem är forskningen 

värdefull och på vilket sätt den är värdefull (Kjellström, 2012). Funderingar kring dessa 

frågor uppmärksammades tidigt och därefter ansågs forskning om ämnet värdefullt för både 

sjuksköterskan och patienten. Genom resultatet kan en förståelse och en djupare kunskap för 

paniksyndrom vilket ger sjuksköterskan bättre förutsättningar för att bedriva omvårdnad på 

ett respektfullt sätt samtidigt som patienten får ett bemötande som stärker dennes 

välbefinnande. 

 

Kjellström (2012) skriver att det är viktigt att överväga vilka risker studien kan medföra 

gentemot fördelarna och vilka vinster som den kan skapa. I denna studien har det vägt över 

till att fördelarna väger mer än eventuella risker. Dataskyddförordningen (GDPR) finns till 

för att skydda människors integritet och verkar för att integriteten inte kränks vid behandling 

av personuppgifter. Med personuppgifter menas all information som kan leda tillbaka till en 

person (Datainspektionen, 2016). För att värna om deltagarnas integritet valde författarna till 

studien att arbeta konfidentiellt med stöd från dataskyddsförordningen (GDPR). Kjellström 

(2017) skriver att konfidentialitet skyddar deltagarnas integritet och privatliv. Ett sätt att 

arbeta konfidentiellt innebär att informationen som hämtats in inte går att härleda till 

deltagarna (Kjellström, 2017). Samtycke har inte sökts då bloggarna är öppna för 

allmänheten. Därför kommer inte bloggarnas riktiga namn namnges i studien, istället 

kommer bloggarna rubriceras i nummerordning för att respektera integriteten. 
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Upplevelse av 
rädsla för 
återkommande 
panikångestattacker 

Brist på kontroll 

Upplevelse av 
social isolering 

 
 
Upplevelse av 
meningslöshet 

Upplevelse av 
bristfällig förståelse 

Upplevelse av 
minskad tillit till 
omgivningen 

Upplevelse 
av skam 

 
 
Upplevelse av 
orkeslöshet 

Resultat 

Resultatet baseras på fem bloggar och utifrån analysen bildades fyra huvudkategorier och 

fyra underkategorier, som beskriver hur kvinnor upplever livskvalitet vid paniksyndrom. 

Resultatets huvudkategorier visar att kvinnor med paniksyndrom upplever en rädsla för 

återkommande attacker, en meningslöshet, en bristfällig förståelse samt en orkeslöshet. 

Underkategorierna visar upplevelse av brist på kontroll, social isolering, upplevelse av 

minskad tillit till omgivningen samt upplevelse av skam (Figur 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figur 1. Kategorier och underkategorier 
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Upplevelse av rädsla för återkommande panikångestattacker 
 
Kvinnor med paniksyndrom beskriver en känsla av rädsla och obehag i sin vardag. 

Kvinnorna menar att i paniksyndromet finns det en rädsla för återkommande 

panikångestattacker som ständigt påverkar deras vardag negativt. 

 
Brist på kontroll 

Behovet av kontroll över sin egen kropp förloras när paniksyndromet går över till en 

panikångestattack och ger kvinnorna en mycket obehaglig upplevelse. Vidare beskriver 

kvinnorna känslor av att inte kan styra över panikångestattacker, de vet inte orsaken till 

varför den uppstår, därav befinner de sig i ständig rädsla. Det finns en medvetenhet att 

panikångestattacken inte är farlig, men trots detta finns rädslan för en ny obehaglig 

upplevelse. Att aldrig veta när panikångestattacken kommer och hur den kommer uttrycka 

sig beskriver kvinnorna vara en stor orsak till en känsla av rädsla och obehag. Resultatet 

visar att kvinnor med paniksyndrom saknar verktyg för att hantera sin panikångest vilket 

leder till en rädsla av att vara försvarslös i sitt paniksyndrom. Oron och rädslan för att nya 

panikångestattacker kan uppstå utan minsta förvarning ligger ständigt över kvinnorna. “Det 

är så jävla jobbigt att jag aldrig vet när jag ska få en panikångestattack och hur den kommer 

kännas” (Blogg 1). 

 
Upplevelse av social isolering 

 
Kvinnor med paniksyndrom upplever en social isolering, de undviker sociala tillställningar 

på grund av rädslan för en ny panikångestattack. Kvinnorna upplever att det är svårt att 

hålla fast vid sociala relationer eftersom det är vanligt med isolering. Paniksyndromet 

hindrar kvinnorna från att träffa vänner eftersom rädslan för en ny panikångestattack 

tränger sig på, vilket i sin tur leder till att kontakten sakta försvinner. Kvinnor med 

paniksyndrom upplever det jobbigt att inte kunna följa med sina vänner på olika resor och 

festivaler och har svårt att se sig i sociala sammanhang. 

Vidare beskriver de en vilja att kunna gå ut på en nattklubb eller gå och shoppa, men att 

paniksyndromet sätter stopp. Livet för en kvinna med paniksyndrom får anpassas, och att 

kvinnorna undviker platser och situationer. Att inte kunna besöka platser och situationer som 

egentligen upplevs som roliga leder till ensamhet och isolering från omvärlden. Kvinnorna 

tvingas undvika saker som dom egentligen vill göra, som att träffa släkt och vänner. “Jag 
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undviker mycket platser, olika tillställningar och stora varuhus som IKEA. Det blir liksom 

för laddat och då får jag en panikångestattack” (Blogg 1) 

 
Upplevelse av meningslöshet 

 
Kvinnor med paniksyndrom upplever en meningslöshet i livet, en brist på personliga 

framsteg och en känsla av att inte åstadkomma någonting. En stor orsak till känslan av 

meningslöshet är att kvinnor med paniksyndrom undviker att göra det som har en positiv 

påverkan för dem. En känsla av meningslöshet uppstod även när paniksyndromet satte 

hinder för personlig utveckling och framgång. Kvinnorna beskriver att tillståndet påverkar 

arbete och utbildning, och att paniksyndrom är ett tillstånd som väcker tankar och 

funderingar om en fungerande framtid. Kvinnorna letar efter livet och vad som gör det värt 

att leva mitt i paniksyndromet. Många beskriver att panikångesten tar över deras liv vilket 

leder till en stark förlust av mening och hopp. “I min senaste panikattack fick jag en tanke 

som är helt ologisk, dum och idiotisk och som är helt emot vem jag är som frisk. Jag tänkte 

att jag lika gärna kan ta livet av mig” (Blogg 3). 

 
Att inte känna sig meningsfull på grund av att inte klara av saker bidrog till ett sämre 

mående. Att inte kunna utföra vardagliga saker som att handla beskrivs som en utmaning 

vilket gör att allt känns meningslöst och påverkar livet i stor utsträckning som ett resultat av 

paniksyndromet. En betydande anledning till upplevelsen av meningslöshet var de många 

gånger kvinnorna sökt hjälp för sitt mående men har istället fått gå iväg tomhänta från 

vården. “Att vara vuxen och inte kunna handla själv påverkar livet väldigt mycket. Nu ska 

jag vara vuxen, men jag klarar inte ens det?” (Blogg 4). “Panikångesten får mig att vilja ge 

upp och ibland frågar jag om livet är värt att leva” (Blogg 5). 

 

Upplevelse av bristfällig förståelse 
 
Kvinnor med paniksyndrom upplever att leva i sin egna värld och verklighet. Att 

omgivningen inte förstår deras verklighet och hur deras livssituation ser ut. Kvinnorna 

upplever att omgivningen saknar kunskap om paniksyndrom vilket gör att 
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personerna väljer att ljuga om deras psykiska hälsa. En saknad kontakt med verkligheten ger 

en känsla av utanförskap hos kvinnorna, en känsla av att inte vara som alla andra. Eftersom 

paniksyndromet begränsar kvinnorna att göra saker som betyder mycket, leder 

begränsningen till att kvinnorna tappar kontakten med verkligheten. Främst genom att 

omgivningen saknar kunskap och förståelse, men även genom att kvinnor med 

paniksyndrom stänger ute omgivningen. “Tänk om omgivningen förstod min panikångest. 

Hur jävla mycket lättare det hade varit att leva som sig själv” (Blogg 2). 
 
 
Upplevelse av minskad tillit till omgivningen 

 
Kvinnor med paniksyndrom upplever en minskad tillit till sin omgivning eftersom 

omgivningen inte visar någon förståelse för deras verklighet. I deras inlägg framkommer det 

att kvinnorna vid upprepade tillfällen har sökt sjukvård i tron om att symtomen vid en 

panikångestattack är något allvarligt, men att vid flera gånger blivit bemötta utan respekt 

och förståelse. Kvinnorna tycker att det hade varit lättare att leva om omgivningen förstod 

deras paniksyndrom. Kvinnorna menar att det är svårt att bygga en relation med personal i 

sjukvården på grund av en minskad tillit. “Tänk om omgivningen förstod min panikångest. 

Hur jävla mycket lättare det hade varit att leva som sig själv” (Blogg 2). “Varför förstår 

ingen hur jag känner? Varför rynkar alla på pannan när jag säger att jag har panikångest?” 

(Blogg 4). 

 
 
Upplevelse av skam 

 
Det visar sig att kvinnor med paniksyndrom känner skam över sitt tillstånd. Kvinnorna 

menar att det beror på att de känner sig ensamma om deras känslor och att deras verklighet 

inte stämmer överens med andra. Kvinnorna ofta får låtsas vara någon dom inte är. 

Egentligen vill kvinnor med paniksyndrom berätta om deras sjukdom men att det finns något 

som stoppar dem från att göra det, en skam. Resultatet visar att kvinnor med paniksyndrom 

istället bygger upp en fasad och låtsas som att allt är bra. Kvinnorna beskriver om hur det är 

vanligt med lögner för att slippa berätta om sitt paniksyndrom. De menar att det är enklare 

att förklara sin frånvaro med en förkylning än med paniksyndrom. ”Så många gånger jag har 

velat skrika ut om hur jag mår, men sen hör jag mig själv säga – jag mår bra.” (Blogg 3). 
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Upplevelse av orkeslöshet 
 
Kvinnor med paniksyndrom är vana vid vakna nätter vilket leder till en orkeslöshet. Det 

visar sig att det är vanligt att paniksyndromet uttrycker sig på natten när tankarna blir 

tydliga i tystnaden och mörkret. Kvinnor med paniksyndrom upplever att kroppen skriker av 

trötthet, men att paniksyndromet gör så att hjärnan går på högvarv och det är omöjligt att 

stänga av alla tankar. Kvinnorna beskriver det som en ond cirkel. När det finns en stress 

över att inte kunna sova, och en trötthet på grund av sömnlösheten blir det lättare att 

paniksyndromet uttrycker sig. Efter en vaken natt har kvinnorna svårt att koncentrera sig på 

viktiga saker som till exempel utbildning och jobb. Paniksyndromet ger en utmaning i sig 

att lyckas och åstadkomma något, och det blir en ännu större utmaning när kroppen och 

själen är utmattad. ”Återigen lyser de röda sifforna 03:45 och jag ligger klarvaken med 

hjärtat rusandes. Jag förstår då att det kommer bli ett helvete” (Blogg 1). 

 
Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Trovärdighet i en kvalitativ studie handlar om den övergripande hållbarheten. 

Trovärdigheten innebär tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och verifierbarhet vilket 

säkerhetsställs i beskrivningen av metoden så att läsaren kan bedöma det (Kristensson, 

2014). En del av trovärdigheten i en kvalitativ studie är överförbarheten. Resultatet kan inte 

generaliseras men kan vara överförbar till liknande kontexter (Henricson & Billhult, 2012). 

Det är alltså svårt att göra om denna typ av studie och få samma resultat. Därför var det av 

stor vikt att tydligt beskriva studiens metod och tillvägagångssätt för att göra det möjligt att 

forska vidare på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Trovärdigheten i denna studie ökade 

genom en beskrivning av valda bloggar och en beskrivning om hur bloggarna söktes fram. 

Eftersom Google (u.å) använder ett rankningssystem som gör att att sökningens mest 

relevanta träffar visas först ansågs inte en bredare sökning vara nödvändig då relevansen och 

trovärdigheten hade sjunkit. 

 

En kvalitativ design ansågs vara lämplig i denna studie då syftet är att beskriva hur kvinnor 

upplever sin livskvalitet vid paniksyndrom, vilket innebär att öka förståelsen för fenomenet. 

En kvalitativ design utgår från ett helhetstänkande och är ämnad för att studera personers 
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levda erfarenheter av ett fenomen. En kvalitativ studie är lämplig när syftet söker en 

förståelse och fördjupad kunskap (Henricson & Billhult, 2012). Studien avser att öka 

förståelsen och kunskapen om kvinnor med paniksyndrom vilket hade varit svårt med 

numeriska data som vid en kvantitativ design. Till skillnad från en kvantitativ design är 

insamlad data vid en kvalitativ studie baserad på det sagda ordet och det är personernas 

beskrivning som blir till användning vid analysen (Henricson & Billhult, 2012). Fördelar 

med att använda sig av en kvalitativ metod är att studien formas utifrån deltagarnas 

perspektiv. Genom att använda sig av en kvalitativ metod går forskaren in på vad som är 

unikt för människan. Människans uppfattning av verkligheten är individuell och 

kännetecknas genom deras tolkningar. Det viktiga med kvalitativ metod är inte att ta reda på 

sjukdomen i sig, utan fokuset ligger på hur människan beskriver och tolkar upplevelsen av 

sin ohälsa (Kristensson, 2014). Eftersom studien handlar om kvinnors upplevelse är det 

fördelaktigt att använda sig av en kvalitativ metod. Studien hade en induktiv ansats eftersom 

resultatet skulle skapa en slutsats och inte utgå från en. Henricson och Billhult (2012) menar 

att utgå från induktion innebär att utgå från personens levda erfarenhet och skapa en teori 

utifrån det. 

 

Insamlingen av data baserades på fem stycken bloggar som ansågs relevanta i förhållande 

till studiens syfte och inklusions- och exklusionskriterier vid urval. Alexandersson (2016) 

menar att en blogg kan liknas vid en webbplats där det som skrivs fokuserar på ett specifikt 

ämne eller kombinationer av olika ämnen. Personerna bakom bloggarna kan dessutom göra 

det väldigt engagerat. Bloggar kan användas för att sammanställa information. Med 

bakgrund till att bloggar kan vara en stor källa till information samt att det kan finnas en 

entusiasm bakom bloggarna ansågs det vara ett lämpligt analysmaterial. Henricson och 

Billhult (2012) menar att avsikten i kvalitativ forskning är att den äger rum i fenomenets 

naturliga miljö. Studiens deltagare valdes inte ut slumpmässigt utan efter inklusions- och 

exklusionskriterier som var lämpliga att använda för att få rätt resultat. Henricson och 

Billhult (2012) menar att deltagarna i en kvalitativ studie ska ha erfarenheter av det fenomen 

som studien vill svara på. Att ha erfarenhet är en viktig förutsättning för att kunna berätta 

om det. Det är viktigare att hitta få deltagare med informationsrika beskrivningar än ett 

större antal som inte har lika stor erfarenhet. Ett av studiens inklusionskriterier var vuxna 

kvinnor med diagnostiserat paniksyndrom då tillståndet enligt Dahlström (2014) är vanligare 
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hos den kvinnliga befolkningen och att panikångest inte behöver ske återkommande. 
 
 
Studien kontrollerade bloggarnas trovärdighet genom att agera källkritiskt. Alexandersson 

(2016) skriver att källkritik handlar om att svara på en rad frågor för att på så sätt skaffa en 

uppfattning till vilken grad källan är trovärdig. För att svara på om källan är trovärdig går 

det att utgå från fyra kriterier vilka är äkthet, tid, beroende och tendens. Äktheten besvarar 

om källan är äkta eller falsk, original eller kopia. Tiden svarar på frågor om informationen är 

aktuell eller om det finns information som är nyare. Källor som skapats i närtid med det som 

står skrivet anses vara mer trovärdig. Det tredje kriteriet handlar om källan är fristående eller 

inte. Sista kriteriet är tendens, vems intressen representerar källan samt om det finns andra 

källor som opponerar sig mot informationen (Alexandersson, 2016). Efter att ha använt 

dessa fyra kriterier kan källorna anses trovärdiga då källorna är original. Stora delar av det 

som står skrivet i bloggarna om olika situationer har skett i närtid av deras upplevelse. 

Bloggarna är oberoende av andra källor samt att det som står skrivet i bloggarna handlar om 

deras upplevelse och vardag. 
 
 
Studiens insamlade data analyserades genom en innehållsanalys av Graneheim och 

Lundman (2004). Valet av innehållsanalys grundar sig i att den är bekant och har använts i 

tidigare rapporter, samt att innehållsanalysens olika delar är pedagogisk beskrivna och lätta 

att följa. Kristensson (2014) skriver att det som gör innehållsanalysen bra för personer i 

nybörjarstadiet är att den riktar sig mot att hitta likheter, skillnader och mönster i texten. Den 

ger även alternativ att pendla mellan yta och djup samt att den bygger upp en struktur som 

går att förhålla sig till (Kristensson, 2014). Graneheim och Lundman (2004) menar att det är 

viktigt med en trovärdighet i analysen vilket gör att valet av meningsenheter är viktigt. 

Henricson och Billhult (2012) skriver att meningsenheterna inte bör vara för korta för att det 

kan bli svårt för en vidare tolkning och att viktiga delar i texten kan försvinna. Några 

meningsenheter visade sig vara för korta och vara svåra att hantera vid kondensering och 

kodning. På grund av svårigheten med att kondensera och koda valdes dessa meningsenheter 

bort eftersom analysens trovärdighet hade minskat. Kristensson (2014) skriver för att 

resultatet ska ha tillförlitlighet är det lämpligt att bloggarna läses gemensamt för att på så 

sätt undvika eventuell förförståelse om fenomenet som ska studeras, vilket ökar kvaliteten 

av analysen. I första steget av analysen av data lästes innehållet var för sig. Det ansågs inga 
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nackdelar eller problem med det tillvägagångssättet eftersom var och en kunde bilda en 

uppfattning utan att vara beroende av den andre. I studien fanns viss förförståelse för 

fenomenet genom fördomar. Studiens författare hade innan studien tankar om att kvinnor 

med paniksyndrom endast skulle känna rädsla för fysiska symtom. Det fanns ingen 

förförståelse om att kvinnor med paniksyndrom hade en påverkad livskvalitet. 

 
I studien kunde en viss tolkning ske eftersom kvinnorna i bloggarna inte direkt uttryckte att 

det är deras paniksyndrom som är orsaken till ett visst mående. Kvinnorna i bloggarna 

använde sig av begreppen panikångest, ångest och attacker, vilket ledde till en viss tolkning 

eftersom det är känt att kvinnorna har paniksyndrom men kvinnorna använde sig inte av det 

begreppet. Studien utgick från att vara manifest vilket innebär att meningsenheterna läses 

textnära utan att göra tolkningar. Studien fick dock latenta inslag när meningsenheterna 

valdes ut vilket innebär att texten läses mer djupgående och tolkas (Graneheim och 

Lundman, 2004). Studien fick latenta inslag eftersom kvinnorna i bloggarna uttryckte inte 

direkt att paniksyndrom påverkade deras livskvalitet, utan meningsenheterna jämfördes med 

studiens teori om livskvalitet under analysens gång. 

 
Resultatdiskussion 

 
Centrala fynd i studien visade att kvinnor med paniksyndrom upplever en rädsla för 

återkommande panikångestattacker, en meningslöshet samt en minskad tillit till 

omgivningen. Detta betyder att kvinnor med paniksyndrom utsätts för obehagliga 

upplevelser, har en känsla av förlust av att åstadkomma något och saknar kontakt med 

verkligheten. En teori av livskvalitet nämner olika värden som bidrar till en bättre 

livskvalitet. Några av dessa värden är att människan upplever behagliga upplevelser, att ha 

känslan av att åstadkomma någonting och att ha kontakt med verkligheten (Sandman & 

Kjellström, 2013). Resultatet visar därmed att kvinnor med paniksyndrom har en påverkad 

livskvalitet vilket gör det relevant för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet att komma fram 

till åtgärder som främjar en god livskvalitet för patienten. 

 

Upplevelse av rädsla för återkommande panikångestattacker 

Kvinnor med paniksyndrom undviker att göra saker på grund av rädslan för återkommande 

panikångestattacker. Att aldrig veta när panikångestattacken kommer och hur den kommer 
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uttrycka sig beskriver kvinnorna vara en stor orsak till en känsla av rädsla och obehag. 

Patienter ett stort behov av att sjuksköterskan visar förståelse för personer som uppvisar 

känslor av uppgivenhet och ångest. Genom att ta del av patienternas berättelser är det 

möjligt för sjuksköterskan att införskaffa sig betydande kunskap och erfarenhet i 

omvårdnaden kring deras psykiska tillstånd. Genom att sjuksköterskan tar del av patientens 

berättelse och upplevelse kan de tillsammans utforma en omvårdnad som patienten kan 

förhålla sig till. Att berätta för patienten vad det är som händer vid en panikångestattack 

bidrar till att främja patientens oro för nya panikångestattacker. Sjuksköterskan kan inte 

förstå situationen fullt ut på grund av att situationen inte är självupplevd, då den är unik för 

patienten (Delmar, 1999). Att känna rädsla inför den försvarslöshet som uppstå i sitt 

paniksyndrom på grund av att kvinnorna saknar verktyg att hantera panikångestattacken, 

upplevs som ett hinder i vardagen och påverkar livskvaliteten. Rädslan för återkommande 

panikångestattacker minskar även deras lust till att göra aktiviteter som förr var viktiga. 

Personer med återkommande panikångestattacker upplever en rädsla för tillståndet vilket 

leder till att personerna undviker sociala situationer (Potter et al., 2014). När sjukdom 

uppstår kan livet ta en ny drastisk vändning, vilket leder till att personen inte längre är sitt 

vanliga jag (Delmar, 1999). Att ständigt vara medveten om att panikångestattacker kan 

uppstå relaterat till paniksyndrom är en rädsla som inte tycks gå över utan är med kvinnorna 

hela tiden. Personer med ångestsyndrom kommer även en oro över vad som kommer att 

hända i framtiden (Heller et al., 2019). 

 
Upplevelse av meningslöshet 

 
Ett fynd i resultatet var att kvinnor med paniksyndrom upplever en meningslöshet i livet och 

känslan av att inte åstadkomma någonting. Att det finns en stark förlust av mening och hopp. 

Detta grundar sig i att kvinnor med paniksyndrom undviker platser och situationer som 

egentligen tycks vara roliga och ge livet en mening. För en person med paniksyndrom kan 

det ske förändringar i beteendet (Leibold & Schrurs, 2018). En förändring i levnadssättet är 

vanligt som att undvika situationer som kan utlösa en panikångestattack (Perna & Caldirola, 

2018). Resultatet visar tydligt att en kvinna med paniksyndrom ställs inför existentiella 

frågor. I samband med ohälsa ställs patienten inför existentiella frågor om vad som är 

meningsfullt i livet. Existentiella frågor kan se olika ut vid varje person och situation vilket 

gör det viktigt för sjuksköterskan att vara mottaglig för dessa frågor i patientens förändrade 
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livssituation (Delmar, 1999). Att en person upplever hopp är en förutsättning för att uppleva 

hälsa då hoppet är en persons föreställning om en möjlig framtid. Att känna hopp handlar 

om att känna en meningsfullhet och att livet är värt att leva. Personens behov kan stå i 

kontrast till sjuksköterskans kunskap om. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har en 

förmåga att stödja patientens upplevelse av mening och hopp oavsett vart i livet personen 

befinner sig. Kvinnor med paniksyndrom upplevde ett hinder för personlig utveckling och 

framgång vilket också påverkar känslan av mening och hopp. Om patienten upplever att 

personen till exempel åstadkommer något är det möjligt att hitta mening i en hopplös 

situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). En central del i omvårdnaden är att hjälpa 

patienten att hitta mening trots ohälsa, och ha förståelse för patientens tillstånd och hur 

behovet av omvårdnad kan variera. Att möta frågor och funderingar om vad som gör livet 

meningsfullt är en del av sjuksköterskans omvårdnad. Genom att inte vara mottaglig för 

existentiella perspektiv finns det risk att sjuksköterskan omedvetet begränsar patientens 

utrymme att påverka situationen, vilket kan leda till att sjuksköterskan ser delarna men inte 

helheten (Delmar, 1999). Omvårdnaden ska utformas efter patienten i utgångspunkt vad 

hälsa innebär för just den personen (Leksell & Lepp, 2019). 

 
 

Upplevelse av minskad tillit till omgivningen 
 
Ett annat fynd i resultatet var att kvinnor med paniksyndrom upplever en minskad tillit till 

sin omgivning. Detta på grund av att kvinnorna vid flera tillfällen söker sig till sjukvården 

och blir bemötta utan förståelse för deras tillstånd. Kvinnorna med paniksyndrom upplever 

att leva i sin egna värld och att omgivningen inte förstår sig på deras verklighet vilket 

minskar tilliten för omgivningen. Personer med paniksyndrom känner skam över sitt 

tillstånd när personerna söker sig till sjukvården (Anderson et al., 2015). Patientens behov 

ska tillgodoses vart än personen befinner sig i vårdkedjan, det är upp till sjuksköterskan att 

tillfredsställa dessa behov oavsett om patienten nämner omvårdnadsbehovet indirekt eller 

direkt. För att patienten ska få hjälp i en konkret situation krävs det att sjuksköterskan lär sig 

hitta vilka åtgärder patienten behöver. Om det inte finns kunskap och förståelse för kvinnor 

med paniksyndrom är det inte möjligt för sjuksköterskan att identifiera nödvändiga 

omvårdnadsåtgärder. Om det saknas kunskap och förståelse är det svårt att i mötet mellan 

patient och sjuksköterska att bygga en tillitsfull relation. Sjuksköterskan möter situationer 
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där tillit och makt har betydelse för patientens självbestämmande. Sjuksköterskan ska 

använda sin makt i syfte till att främja patientens hälsa (Delmar, 1999). Om sjuksköterskan 

använder sin maktposition på ett sätt som minskar förtroendet för sjuksköterskan i mötet 

hindrar det att patienten känner en tillit. Tilliten till andra skapar förutsättningar för närhet 

och delande av erfarenheter. Tilliten växer fram i en miljö av respekt, acceptans och 

förtroende. I mötet mellan sjuksköterskan och patienten är tillit en förutsättning för att 

patienten ska kunna anförtro sig åt sjuksköterskan. Känslan av tillit kan växa fram genom att 

sjuksköterskan är öppen, engagerad och visar ett förtroende och en pålitlighet gentemot 

patienten. Tillit är viktigt för att patienten ska kunna känna hopp och hitta en mening med 

livet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). När sjuksköterskan inte har förståelse för 

paniksyndromet är det svårt att tilliten växer fram vilket sätter hinder för att utföra en god 

omvårdnad. Som sjuksköterska är det viktigt att känna till hur uttrycken kan variera inom 

fenomenet. Därför är det betydelsefullt att ha förståelse och kunskap om paniksyndrom 

samtidigt som sjuksköterskan utformar sin omvårdnad utifrån att se patienten i dess helhet. 

Det handlar om att vara medveten om tillståndet samtidigt som omvårdnaden ska utformas 

efter helheten och den specifika personen (Delmar, 1999). 

 
Slutsats 

Eftersom panikångest med återkommande panikångestattacker är så pass vanligt, och är 

något som sjuksköterskan kan möta när som helst i vårdkedjan, är det betydelsefullt att 

skapa en förståelse för tillståndet. En förståelse för paniksyndrom skapar förutsättningar för 

sjuksköterskan att vara lyhörd och respektfull gentemot patienten vilket ökar tilliten i mötet. 

Resultatet visar tydligt att kvinnor med paniksyndrom har en påverkad livskvalitet, vilket 

visar att det är viktigt för sjuksköterskan att identifiera patientens omvårdnadsbehov för att 

främja en god livskvalitet. Genom att vara mottaglig för kunskap och förståelse om kvinnor 

med paniksyndrom skapas en medvetenhet hos sjuksköterskan. Medvetenheten är 

betydelsefull att använda för att tillämpa en god omvårdnad. Förutom en förståelse och 

kunskap om paniksyndromet är det viktigt att se patienten i sin helhet och utforma 

omvårdnaden efter den specifika individen. Eftersom panikångest med återkommande 

panikångestattacker är ett växande problem skulle det vara intressant med vidare forskning 

om varför det ökar, och på så sätt identifiera om det finns hälsofrämjande insatser 

sjuksköterskan kan bidra med i sin omvårdnad. För att stärka omvårdnaden kring personer 
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som är diagnostiserade med paniksyndrom hade det också varit intressant att undersöka 

mäns upplevelse av livskvalitet. Forskning av det slaget hade i ett senare skede gjort det 

möjligt att bedriva en god och säker omvårdnad som patientgruppen kräver för att uppnå en 

god livskvalitet. 

 
Självständighet 

Under hela arbetets gång har studien genomförts med ett gott samarbete och så gott det går 

skrivit delarna gemensamt. Även om någon person har haft ett ansvar över en del eller 

rubrik så har hela studien skrivits under gemensam diskussion. I studiens bakgrund har 

Jennifer och David tillsammans sökt efter litteratur, teorier och vetenskapliga artiklar som är 

relevanta för problemområdet. I bakgrunden har Jennifer haft ett ansvar att beskriva 

livskvalitet medan David har haft ett ansvar att beskriva en omvårdnadsteori. I metoden har 

Jennifer varit huvudansvarig för rubrikerna dataanalys och design, medan David har 

ansvarat för urval/datainsamling och etiskt övervägande. Under datainsamlingen använde vi 

oss av samma bloggar, alltså fem stycken, för att på egen hand identifiera meningsenheter 

och kondensera och koda dessa också på egen hand. Vi träffades sen för att diskutera 

meningarna och koderna för att tillsammans sätta in det i olika kategorier. Efter en process 

med att välja kategorier kom vi fram till fyra stycken. Vi såg sedan över kategorierna i 

resultatet tillsammans innan vi gick vidare till diskussion och slutsats som vi formulerat 

tillsammans. 



27  

Referenser 
 
Anderson, K., Jeon, A., Blenner, J., Wiener, R., & Hope, D. (2015). How People evaluate 
others with social anxiety disorder: A comparison to depression and general illness stigma. 
American Journal of Orthopsychiatry, 85(2), 131-138. doi:10.1037/ort0000046 

 
Alexandersson, K. (2016). Källkritik på internet. Hämtad 2019-12-11 från https:// 
internetstiftelsen.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf 

Brenner, E., Rydell, P., & Skoog, I. (Red.).(2016). Akut psykiatri. Lund: Studentlitteratur. 

Campbell, K., Madva, E., Villegas, A., Beale, E., Beach, S., Wasfy, J., … 
Huffman, J. (2018). Non-cardiac Chest Pain: A Review for the Consultation-Liaison 
Psychiatrist. Psychosomatics, 58(3), 252–265. doi:10.1016/j.psym.2016.12.003 

 
Dahlberg K., & Segesten K. (Red.).(2010) Hälsa & vårdande i teori och praxis. Stockholm: 
Natur & Kultur. 

 
Dahlström, C. (2014). Panikångest och depression: frågor och svar om två av våra 
vanligaste folksjukdomar (1. uppl.). Stockholm: Natur & Kultur. 

 
Delmar, C. (1999). Tillid & Magt - en moralisk udfodring. Köpenhamn: Munksgaard. 

 
Datainspektionen. (2016). Dataskyddsförordningen - Dataskyddsförordningen i sin fulltext. 
Hämtad 2020-01-13 från https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/ 
dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningen---fulltext/ 

 
Eun-Jeong, K., & Yong-Ku, K. (2018). Panic disorders: The role of genetics and epigenetics. 
AIMS Genetics, 5(3), 177–190. doi: 10.3934/genet.2018.3.177. 

 
Folkhälsomyndigheten. (2015). Att mäta välfärd, livskvalité och social hållbarhet 
[PowerPoint-presentation]. Hämtad 2019-11-11 från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/projektwebbar/msh/ 
seminarierkonferenser/social-hallbarhet-2015/presentationer/c1/att-mata-valfard-livskvalite- 
och-socialhallbarhet.pdf 

 
Google. (u.å). Så fungerar sökalgoritmer. Hämtad 2020-02-14 från https://www.google.com/ 
search/howsearchworks/algorithms/ 

 
Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 
24(2), 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001 

 
Greenslade, J., Hawkins, T., Parsonage, W., & Cullen, L. (2017). Panic disorder in patients 
presenting to the emergency department with chest pain: prevalence and presenting 



28  

symptoms. Heart, Lung and Circulation, 26: 1310–1316. http://dx.doi.org/10.1016/ 
j.hlc.2017.01.001 

 
Göransson, A. (2011). Psykiatri 1 (1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 
Heideman, J., van Rijswijk, E., van Lin, N., de Loos, S., Laurant, M., van de Lisdonk, E., 
Grol, R. (2005) Interventions to improve management of anxiety disorders in general 
practice: a systematic review. British Journal of General Practice, 55(520), 867–873. 
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pmc/articles/PMC1570770/ 

 
Heller, A., Davidson, R., & Fox, S. (2019). Parsing affective dynamics to identify risk for 
mood and anxiety disorders. American Psychological Association, 19(2), 283-291. 
doi:10.1037/emo0000440 

 
Henricson, M., & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I Henricson, M (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 129–137). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Henricson, M., & Billhult, A. (2017) Kvalitativ Metod. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. (s. 111-119) Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Johnson, P., Federici, L., & Shekhar, A. (2015). Etiology, triggers and neurochemical circuits 
associated with unexpected, expected and laboratory-induced panic attacks. Neurosci 
Biobehav Rev, 46(3), 429–454. doi:10.1016/j.neubiorev.2014.07.027 

 
Kjellström, S. (2017) Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod - 
från idé till examination inom omvårdnad. (s. 57-77) Lund: Studentlitteratur. 

 
Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter 
inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad från 
Riksdagens webbplats: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- 
forfattningssamling/lag2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 

 
Leibold, N., & Schruers, K. (2018). Assessing panic: bridging the gap between fundamental 
mechanisms and daily life experience. Frontiers in neuroscience, 12(785), 1-10. 
doi:10.3389/fnins.2018.00785 

 
Leksell, J. & Lepp, M. (red.) (2019). Sjuksköterskans kärnkompetenser. (2. uppl.). 
Stockholm: Liber. 

 
Locke, A., Kirst, N., & Schultz, C. (2015). Diagnosis and management of generalized 
anxiety disorder and panic disorder in adults. American family physician, 91(9), 617-24.  

 
Ottosson, J., & D’elia, G. (2008). Rädsla, oro, ångest (1. uppl.). Stockholm: Liber. 



29  

Perna, G., & Caldirola, D. (2018). Is panic disorder a disorder of physical fitness? A 
heuristic proposal. F1000Res, 8;7: 294. doi: 10.12688/f1000research.12788.1. 

 
Potter, C., Wong, J., Heimberg, R., Blanco, C., Liu, S., Wang, S., & Schneider, R. (2014). 
Situational panic attacks in social anxiety disorder. Journal of Affective Disorders, 167,1-7. 
doi.10.1016/j.jad.2014.05.044 

 
Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken - Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur. 

 
Segesten , K. (2017). Användbara texter. I F. Friberg (Red.) Dags för uppsatsskrivande 
- vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur. 

 
Sjöström, N., och Skärsäter, I. (2010). Ångestsyndrom. I I. Skärsäter (Red.) Omvårdnad vid 
psykisk ohälsa - på grundläggande nivå. (s. 45-62). Lund: Studentlitteratur. 

 
Skärsäter, I. (2010). Inledning. I Skärsäter, I (Red.) Omvårdnad vid psykisk ohälsa - på 
grundläggande nivå. (s. 17-21). Lund: Studentlitteratur. 

 
Skärsäter, I. (2010). Psykisk ohälsa. I Edberg, A & Wijk, H (Red.), Omvårdnadens grunder: 
hälsa och ohälsa (s. 711-744). Lund: Studentlitteratur. 

 
Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad 2019-11-07 från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/ 
publikationersvensk-sjukskoterskeforening/etik- 
publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf 

 
Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 
Hämtad 2019-12-05 från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk- 
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ 
kompetensbeskrivningarpublikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad- 
sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

 
Türkles, S., Karatas, B., & Yilmaz, G. (2011). Effect of Coping with Anxiety Education on 
Women´s Anxiety Level. Turkish Journal of Research & Development in Nursing, 13(3), 
2027. 

 
Wärnå-Furu, C. (2017). Hälsa. I Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I (Red.), 
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 157-171). Lund: Studentlitteratur. 



30  

Bilaga 1 Meningsenheter 
 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategor 
i 

Kategori 

Tänk om 
omgivningen 
förstod min 
panikångest. Hur 
jävla mycket 
lättare det hade 
varit att leva. 

Det hade varit 
lättare om 
omgivningen 
förstod min 
panikångest. 

Ingen 
förståelse. 

Upplevelse av 
minskad tillit 
till 
omgivningen. 

Upplevelse av 
bristfällig 
förståelse 

Varför förstår 
ingen hur jag 
känner? Varför 
rynkar alla på 
pannan när jag 
säger att jag har 
panikångest? 

Ingen förstår hur 
jag känner, alla 
rynkar på pannan 
när jag säger att jag 
har panikångest? 

Ingen 
förståelse. 

Upplevelse av 
minskad tillit 
till 
omgivningen. 

Upplevelse av 
bristfällig 
förståelse 

Panikångesten 
får mig att vilja 
ge upp och 
ibland frågar jag 
om livet är värt 
att leva. 

Ibland frågar jag 
om livet är värt att 
leva. 

Meningslöshet 
. 

 Upplevelse av 
meningslöshet 
. 

Jag undviker Jag undviker platser Undviker. Upplevelse av Rädsla för 
mycket platser, och tillställningar  social återkommande 
olika som ger mig  isolering. panikångestatt 
tillställningar panikångestattacker   acker. 
och stora .    

varuhus som     

IKEA. Det blir     

liksom för laddat     

och då får jag en     

panikångestattac     

k.     

Rädslan av att Rädslan för Rädsla. Upplevelse av Rädsla för 
drabbas av panikångest gör att  social återkommande 
panikångest gör jag undviker allt det  isolering. panikångestatt 
att jag sist och roliga.   acker. 
slutligen väljer     

att undvika allt     

det roliga.     
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Det jag tycker är 
jobbigt är att jag 
aldrig vet när jag 
ska få en 
panikångestattac 
k och hur den 
kommer att 
kännas. 

Det är jobbigt att 
inte veta när en 
panikångestattack 
kommer och hur 
den kommer 
kännas. 

Osäkerhet. Upplevelse av 
social 
isolering. 

Rädsla för 
återkommande 
panikångestatt 
acker. 

Återigen lyser de 
röda siffrorna 
03:45 och jag 
ligger klarvaken 
med hjärtat 
rusandes. Jag 
förstår då att det 
kommer bli ett 
helvete. 

Jag ligger 
klarvaken med 
hjärtat rusandes. 

Sömnlöshet.  Upplevelse av 
orkeslöshet. 

Så många gånger 
jag har velat 
skrika ut om hur 
jag egentligen 
mår, men sen hör 
jag mig själv 
säga - jag mår 
bra 

Jag vill säga hur jag 
egentligen mår, 
men jag säger att 
jag mår bra. 

Låtsas vara 
någon annan. 

Upplevelse av 
skam. 

Upplevelse av 
bristfällig 
förståelse. 

 


