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Inom sjukvården möter sjukvårdspersonalen personer som lider av hälsoångest och dessa kan   

upplevas att bli en belastning för vården med upprepade vårdtillfällen och höga vårdkostnader 

(Fink, Ørnbøl & Christensen, 2010). Personer med hälsoångest kan uppleva sig nonchalerade 

inom sjukvården med ett likgiltigt bemötande från sjukvårdspersonal som ej tar deras oro på 

allvar och att de inte får den hjälp de behöver (Persing, Stuart, Noyes & Happel, 2000).  

 

Hälsa är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt av olika människor. Vad är hälsa och vad är 

ohälsa, och kan man ha hälsa trots sjukdom samt vice versa är frågor som kan bli aktuella när 

begreppet hälsa omdiskuteras. Enligt WHOs (1948) definition är hälsa “ett tillstånd av 

fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom”. Utifrån 

denna definition innebär hälsoångest ohälsa då personen inte har ett psykiskt välbefinnande. Här 

har sjuksköterskan, vars grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012), en viktig roll i att hjälpa 

patienten att återfå sin hälsa.  

 

Vad det innebär att ha hälsoångest är något som kan vara svårt att förstå för den som inte har 

upplevt det. Enligt Warick och Salkovskis (1990) och Abramovitz, Olatunji och Deacon (2007) 

är hälsoångest en oro för att ha en, eller att komma att förvärva en, allvarlig sjukdom. 

Hälsoångesten kan starta med latenta tankar, angående att kroppsliga symtom kan vara farliga, 

och som sedan triggas igång av att uppleva en kroppslig känning eller förnimmelse som 

misstolkas. Personer som lider av hälsoångest tolkar dessa kroppsliga känningar som något 

hotande och påbörjar en process med att samla tecken som bevis på det de tror att de drabbats av. 

Dessa känningar kan tolkas som en bekräftelse på att de har eller håller på att förvärva en 

allvarlig sjukdom, exempelvis tillfällig spänningshuvudvärk som väcker en skräck för att ha en 

hjärntumör. Personerna är uppfyllda av dessa tankar och rädslor (Warick & Salkovskis, 1990, 

Abramovitz, Olatunji & Deacon, 2007). Flink et al. (2004) beskriver diagnostiska kriterier för 

hälsoångest och dessa inkluderar bland annat symtomen stark oro för att ha eller drabbas 

sjukdom, orealistisk rädsla för att vara infekterad eller överdriven fascination av medicinsk 

information. Detta ska närvara största delen av tiden under två veckor.  
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Hälsoångest är ett ord och fenomen som av många är mera känt under begreppet hypokondri. 

Detta är dock två olika diagnoser. En person med hypokondri upptas av en tro att denne lider av 

en odiagnostiserad allvarlig sjukdom. Detta berör godartade kroppsliga sensationer som personen 

missuppfattar som ett tecken på allvarlig sjukdom. Denna rädsla kvarstår trots att det motbevisats 

att sjukdom inte föreligger. Denna oro ska ha funnits under minst ett halvår och orsaka personen 

funktionsnedsättning eller ångest (Barsky, 2001). Allgulander (2014, s. 241–243) beskriver 

också detta som något som tar mycket tid och uppmärksamhet för personen och som väcker stor 

oro och som påverka samt begränsar funktionsförmågan. Skillnaden mellan hälsoångest och 

hypokondri som begrepp är således att hälsoångest innebär att ha en oro eller rädsla, i olika stor 

utsträckning eller latent underliggande, för att ha eller drabbas av sjukdom. Uppstår sedan en 

kroppslig känning kan detta tolkas som bekräftelse på att något verkligen är fel och rädslan kan 

eskalera eller trigga igång denna ångest ytterligare. Vid hypokondri finns redan något kroppsligt 

symtom som människan uppfattar som att det är en sjukdom och är själv övertygad om att så är 

fallet. Definitionen hypokondri enligt diagnoskriterier är ganska smalt samt kategoriskt och detta 

har kritiserats då det visats att patienter som inte fullt ut uppfyller dessa inte led mindre av sin 

hälsoångest än dem som uppfyller kriterierna för hypokondri (Gureje, Üstün & Simon, 1997).  

     

I detta arbete behandlas hälsoångest och hypokondri som synonymer. Detta grundas på forskning 

som visat på att empiriska fynd och studier för hypokondriker kan anses relevanta för personer 

med hälsoångest och tvärtom. Weck, Neng, Richtberg, Jakob och Stangier (2015) hänvisar till 

studier som visat på att skillnaden mellan hypokondri och hälsoångest är kvantitativ snarare än 

kvalitativ. Det vill säga att om man ser hälsoångesten ur ett dimensionellt perspektiv så 

representerar hälsoångest ett kontinuum, vars frånvaro av tankar på hälsobekymmer utgör ena 

delen och sjuklig hälsooro den andra. Individerna skiljer sig kvantitativt över detta kontinuum, 

och hypokondrikerna utgör en mindre ytterlighet i utkanten (Ferguson, 2009). I Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5 (Bailer et al, 2014) finns hypokondri under 

följande kategorier; Somatic symptom and related disorder, SDD som innefattar 

somatiseringsstörning, hypokondri, smärtstörning och somatoforma störningar. Hälsoångest 

finns under kategorin Illness anxiety disorder, IAD, vilket inkluderar personer med en hög 

hälsoångest men utan somatiska symtom. Bailer et al (2014) har i en studie undersökt om 
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personer med IAD och SDD enligt DSM-5 kan bli separerade från varann. De fann litet 

empiriskt stöd för att man ska skilja åt individer med hög hälsoångest i olika diagnostiska 

grupper. Med stöd av detta används hälsoångest och hypokondri som synonymer i detta arbete, 

men omtalas härefter som hälsoångest. 

 

Sjuksköterskan är ofta en av de första som bedömer patienterna när de söker sig till hälso- och 

sjukvård. Om en patient med ångest inte anses behöva ytterligare medicinsk bedömning, men 

själv anser sig behöva det, uppstår en diskrepans mellan patientens och sjuksköterskans 

bedömning, därför är känslighet och förståelse från sjuksköterskan viktig. Vården skall ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet samt att den 

som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde (SFS 2017:30, kap 2, §1). 

Därmed bör således också bemötandet bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet. Här gäller alltså som sjuksköterska att kunna prioritera rätt enligt dessa föreskrifter 

samt kunna bemöta patienten på ett respektfullt sätt som bevarar dennes värdighet och erbjuder 

det stöd och den vårdinsats som denne är i behov av. Detta ställer krav på att sjuksköterskan har 

ett personcentrerat förhållningssätt samt en förståelse för individens unika behov, samt att hen 

kan identifiera och erbjuda/förmedla den hjälp som personen är i behov av (Ekman et al. 2011). 

Peplau (1997) menar att sjuksköterskans interpersonella kompetens är en viktig tillgång i arbetet 

med att hjälpa patienten att återfå sin hälsa. Med hjälp av denna kan vi få en större förståelse för 

patientens upplevelse och därav bättre förutsättningar för att hjälpa patienten. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver sjuksköterskans specifika kompetens, omvårdnad, och 

enligt detta ska sjuksköterskan hjälpa patienten att förbättra, bibehålla samt återfå sin hälsa 

genom att självständigt kunna fatta adekvata beslut. Sjuksköterskan ska kunna bedöma 

patientens hälsotillstånd genom både patientens subjektiva upplevelser och objektiv data. Vidare 

ska sjuksköterskan kunna analysera patientens behov resurser och problem för att identifiera 

behovet av omvårdnad och kunna fastställa omvårdnadsdiagnos. För att kunna göra detta tror vi 

att det är viktig att ha en kunskap samt förståelse om vad hälsoångest är samt hur det upplevs av 

individerna som lider utav detta. Dels för att vi skall kunna bemöta dem på bästa sätt men även 

för att kunna erbjuda bästa tillgängliga hjälp mot sin hälsoångest. Detta för att ge en ökad 
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förståelse och därmed bättre förutsättningar för sjuksköterskan att kunna bemöta dessa på bästa 

sätt. 

 

Syftet med denna studie är att beskriva personers upplevelse av att leva med hälsoångest. 
 
Metod 
I denna litteraturstudie genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av narrativer. Data bestod av 

bloggar vilket är ett alternativ för att få tillgång till känslor, tankar och upplevelser att analysera 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 193). Beroende på studiens karaktär så är det möjligt att hämta 

material från internet, exempelvis bloggar  (Segersten, 2012, s. 47, 52-54). Denna litteraturstudie 

baserades på skrivna texter som är offentliga och fritt tillgängliga. För att kunna få förståelse för 

och beskriva hur det upplevs att leva med hälsoångest samt vilka faktorer som för individen 

påverkar denna ångest har en kvalitativ metod med induktiv ansats och manifest innehållsanalys 

enligt Graneheim och Lundman (2004) använts. Detta är en metod som används för att analysera 

narrativer och identifiera framträdande mönster i dessa (Polit & Beck, 2012, s. 564). Induktiv 

ansats innebär att genom insamlad data låta nya slutsatser växa fram genom att fläta samman den 

nya informationen till teorier (Bengtsson, 2016). 

 

Datainsamling och urval 

Insamling av data gjordes genom sökmotorn “Google Sverige”, som är en sökmotor som söker 

resultat i den fria webben, då det var bloggar med texter som är öppna för allmänheten som 

utgjorde den data som samlades in. Inklusionskriterierna var bloggar som beskriver upplevelser 

av hur det är att leva med hälsoångest eller hypokondri från ett inifrånperspektiv samt att dessa 

var skrivna på svenska där det senaste inlägget inte är äldre än 5 år, detta för att begränsa 

mängden resultat. Exklusionskriterier var personer som skriver blogg som lider eller har lidit av 

någon faktisk allvarlig, kronisk eller dödlig sjukdom och har hälsoångest på grund av detta. 

Bloggar som allmänt handlade om hälsoångest men som inte beskrev personliga upplevelser, 

medicinska informations bloggar, bloggar som handlar om hjälp/behandlingar mot hälsoångest 

eller bloggar som tillhör företag exkluderades. Sökord/begrepp som användes var “att leva med”, 

“hälsoångest”, “hypokondri”, “blogginlägg” samt “blogg”. Dessa begrepp kombinerades i olika 
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kombinationer med booleska operatorn AND i några olika sökomgångar för att optimera 

sökningen och den slutgiltiga sökningen redovisas i tabell 1. 

Samtliga 97 resultat från sökningarna sågs över genom att titlarna för varje träff först lästes 

igenom för att sålla bort dubbletter samt träffar som inte svarade på inklusionskriterierna. Efter 

denna del i urvalsprocessen återstod 26 bloggar att granska. Dessa bloggar granskades mer 

ingående genom att de lästes igenom översiktligt för att få en bild av vad bloggen handlade om. 

Slutligen uppfyllde sex bloggar kriterierna och dessa valdes ut för analys. Se tabell 2 för 

urvalsprocess.  

 

Tabell 1. Resultat av sökning på Google sverige. 
Sökbas Datum Sökord Antal träffar Granskade  Valda  

Google sverige 2017-09-13 “Att leva med 
hälsoångest” 
AND “blogg” 

8 8 1 

Google sverige 2017-09-13 “Att leva med 
hypokondri” 
AND “blogg”  

16 6 2 
 

Google sverige 2017-09-13 “Hälsoångest” 
AND 
“blogginlägg” 

73 18 3 

 
 
Tabell 2. Översikt av urvalsprocess. 
97 träffar sammanlagt varav:  
→ 32 träffar var dubbletter och exkluderades därmed.  
 
→ 33 träffar exkluderades därefter: 
           20 Reklamsidor 
             2 Nätforum 
             5 Debattartiklar 
             6 Medicinsk information/behandling 
 
→ 32 träffar återstod varav alla var bloggar.     
 
→ 26 bloggar av dessa 32 exkluderades då dessa ej hade relevans för studien pga: 
              Ej inifrånperspektiv, allvarliga/dödliga sjukdomar, ej handlade om hälsoångest. 
 
→ 6 bloggar valdes slutligen ut som svarade mot kriterierna.  
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Kontext 

Denna studie har baserats på sex olika bloggar där personerna skildrar hur det är att leva med 

hälsoångest. Samtliga bloggare var bosatta i Skandinavien i åldern 23-45 år. Fem av bloggarna 

var skrivna av kvinnor och en av en man. I fyra av bloggarna framgick det att dem levde med en 

sambo samt hade barn. Två bloggar hade huvudfokus på hur det är att leva med hälsoångest 

medan de resterande fyra bloggare har skildrat sin hälsoångest i olika inlägg i bloggen.  

 

Analys 

 I första steget av analysarbetet läste författarna var för sig igenom hela analysenheten ett flertal 

gånger för att lära känna texten och få en bild av vad det handlade om. En av författarna började 

med att från analysenheten identifiera meningsenheter som svarade mot studiens syfte genom att 

stryka under dessa med en färg. Meningsenheterna bestod av meningar eller ord som är 

relaterade till varann genom deras innehåll och mening samt svarar mot studiens frågeställning 

(Graneheim och Lundman, 2004). Sedan gick andra författaren igenom analysenheten och strök 

under med en annan färg för att se så att inget som svarade mot syftet hade missats. Detta 

resulterade i 316 textenheter vars några efter närmare granskning bedömdes inte svara på syftet 

och slutligt antal meningsenheter blev 291. Meningsenheterna fick sedan en märkning som 

bestod av nummer ex 1:1 vilket innebär blogg 1 meningsenhet 1. Nästa steg var kondensering av 

meningsenheterna, vilket innebär att meningsenheterna kortas ner samtidigt som innehållets 

kärna bevaras (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa lästes igenom ett flertal gånger av 

författarna tillsammans för att lära känna texten ytterligare och de fick sedan en kod baserat på 

det övergripande innehållet. Koden förstås i relation till kontexten (Graneheim & Lundman, 

2004), och användes under analysprocessen för att grovsortera meningsenheterna i övergripande 

kategorier. Exempelvis fick många meningsenheter koden rädsla, men när de sedan lästes 

igenom i sin helhet så hamnade de i olika kategorier bland annat rädsla för att bli 

läkemedelsberoende och rädsla att dö ifrån sina barn. Efter den första grovsorteringen 

grupperades meningsenheterna i ett första steg ihop i kategorier, som svarade på frågan vad 

(Granheim & Lundman, 2004), baserat på gemensamt och liknande innehåll. Detta resulterade i 

23 kategorier och dessa fick kategorinamn som speglade innehållet. Kategorierna sammanfördes 

sedan i ytterligare två steg tills författarna ansåg att det inte var möjligt att sammanföra dem mer. 
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Detta resulterade i 3 slutliga kategorier. Under hela denna process så återvände författarna 

upprepade gånger till de ursprungliga meningsenheterna för att stämma av att innehållet 

verkligen uppfattades korrekt. 

 

Etiskt övervägande 

Denna studie har baserats på bloggar som legat offentligt tillgängliga på internet och de har ej 

haft krav på medlemskap eller lösenord. Enligt etiska riktlinjer ska informerat samtycke 

inhämtas vid insamlande av personlig data, men det är svårt att ge generella rekommendationer 

för hur man ska förhålla sig till det när man genomför internetbaserad forskning (Holmes, 2008). 

Vad gäller det som människor uttrycker på internet så ligger enligt Kraut et al. (2004) ansvaret 

på den som väljer att avslöja privat information. Dessa kan då inte förvänta sig att det är privat, 

utan deras kommunikation bör ses som offentlig. Utifrån detta har vi därför tagit beslutet att inte 

försöka kontakta bloggarna för att inhämta informerat samtycke då vi bedömt att de torde vara 

fullt införstådda med den offentlighet ett blogginlägg utgör. 

 

 I all forskning bör principen om nytta för samhället och personerna som ingår forskningen 

beaktas, samt så ska forskningen ej utgöra risker för att kränka eller skada personerna. Vi ämnar 

med denna studie att öka förståelsen för hur det är att leva med hälsoångest, vilket kan vara till 

nytta i ett samhällsperspektiv för både de personer som lever med hälsoångest samt för 

sjukvårdspersonal som möter dem.  

 

Resultat 
I denna litteraturstudie med inifrånperspektiv har människors berättelser analyserats genom att 

innehållet i sex olika bloggar som alla skildrar upplevelsen av att leva med 

hälsoångest/hypokondri har bearbetats och analyserats. Detta gjordes med kvalitativ manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats. Resultatet av detta har blivit tre huvudkategorier och sex 

subkategorier, se tabell 3. Resultatet presenteras nedan med brödtext för varje subkategori och 

styrks med citat från analysenheten. 
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Tabell 3. Kategoriöversikt 

Huvudkategori Subkategori 

 
Att rädslan är ständigt närvarande och 
påtaglig 

 Att kroppsliga känningar upplevs som hotfulla 

Att rädslan präglar tillvaron och skapar en känsla 
av hopplöshet 

Att försöka hitta sätt att klara av 
hälsoångesten och hålla sig flytande i 
vardagen 

Att ha en önskan om att vara frisk så att man kan 
njuta av livet och att kämpa för att nå små vinster i 
kampen mot hälsoångest 

Att försöka tänka logiskt trots oro och ångest 

Att välmåendet är skört och att stress förvärrar 
symtomen. 

Att andras bemötande och 
förhållningssätt får betydelse för 
måendet 

Att andras bemötande och förhållningssätt 
påverkar måendet positivt och negativt 

 

Att rädslan är ständigt närvarande och påtaglig 
 
 Att kroppsliga känningar upplevs som hotfulla 

Det som väckte rädsla hos personerna med hälsoångest var den egna kroppen och dess 

förnimmelser och känslor. Att läsa om sjukdomar på nätet eller i tidningar väckte också rädsla. 

En kroppslig känning så som en stickning, huvudvärk, domning och trötthet, kunde ge rädsla och 

skräck för att vara drabbad av en farlig och potentiellt livshotande sjukdom. Det var ett hot från 

den egna kroppen som gav upphov till en kraftig rädsla och ett lidande. 

 

“idag kände jag stickningar i ena bröstet. På en gång satte paniken igång och jag var övertygad 

om inflammatorisk bröstcancer.....” (Blogg 1). 

 

 Personerna med hälsoångest upplevde sig väldigt lyhörda för kroppens signaler och de var 

väldigt observanta på vad de upplevde och kände rent fysiskt. De beskrev hur de även kunde 
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regera på frånvaro av känningar eller vid avvikelser i hur man “brukar känna” och till och med få 

känningar som uppstod efter att ha hört eller läst om något sjukdomssymtom. Dessa kroppsliga 

känningar låg sedan till grund för en lång rad av olika analyser, funderingar och övertygelser om 

vad det kunde bero på samt gjorde att de sökte information som kunde bekräfta eller avfärda 

deras övertygelser.  

 

“Min hälsoångest riktar mest in sig på cancersjukdom. I våras gick det så långt att jag tillomed 

fick genomgå en utredning för cancer, pga att jag hade nattliga svettningar, och svullna 

lymfkörtlar, allt pekade på lymfom (i min värld)... hur jag än googlade och sökte så stämde allt 

in på mig. Jag gick ner i vikt, hade lätt feber till och från.” (4).  

 

Det beskrevs att varje kroppslig känning upplevdes som något allvarligt och livshotande vilket 

gjorde att de levde med en ständig rädsla och ångest. En stark rädsla som inte lämnade en och 

om den nån gång gjorde det ersattes den med ångest för att rädslan när som helst kunde drabba 

dem igen. 

 

“Sakta men säkert medan du ligger på soffan kommer den där värken i armen som plågat dig 

hela dagen tillbaka. // Kanske är du på randen till en hjärtattack. Kanske är det någon form av 

cancer. Kanske en hjärntumör. Du hade ju trots allt huvudvärk på morgonen och den var inte 

alls som dina tidigare huvudvärkar. Den var annorlunda. Det är du säker på” (Blogg 2). 

 

Att rädslan präglar tillvaron och skapar en känsla av hopplöshet 

De beskrev hur rädslan satte prägel på tillvaron genom sin ständiga närvaro, att den satte sig som 

ett strypgrepp och hur den “äter upp en”. Rädslan upplevdes som fullständigt verklig. Trots att 

man lyckas fungera och leva sitt liv så kändes livet ändå inte som en lycka då det hela tiden 

svärtades ner av rädslan. Den påverkade deras handlingar, då de ständigt hade behov av att 

kontrollera sin kropp, att uppsöka läkare eller att testa sin kropp genom att exempelvis utsätta sig 

för ansträngning och sedan utvärdera kroppens reaktion. Exempelvis anstränga sig kraftigt för att 

se om det fanns tecken på kärlkramp. Att söka svar på google eskalerade oftast rädslan och 
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kunde också resultera i panik. Några beskrev hur rädslan kunde övergå till panikattacker, som 

ibland misstogs för hjärtinfarkt och övertygade om att de var döende. 

 

Att gå till läkaren för mindre och vanliga besvär (halsont etc) orsakade inte rädsla, det var 

besvären som verkligen oroade som orsakade rädsla. De beskrev en stark önskan om att uppsöka 

läkare, genomföra provtagning eller undersökning och därmed få ett svar som kunde motbevisa 

oron. Även om de upplevde en “friskförklaring” som ytterst osannolik så fanns ändå hoppet om 

den lilla chansen att de faktiskt hade fel och att de var friska. Men rädslan för att de faktiskt led 

av en dödlig sjukdom, att istället för att bli motbevisad skulle de få bekräftelse, var för många 

större vilket resulterade i att de inte vågade uppsöka vård.  Även om de resonerade att en 

eventuell behandling kunde påbörjas direkt och rädda eller förlänga deras liv så kunde rädslan 

över att de var obotligt sjuka väga tyngre.   

 

“Vissa med hälsoångest springer hos läkaren hela tiden. Själv blir jag istället livrädd för att gå 

till läkaren. Jag _vågar_ helt enkelt inte, och ibland tänker jag till och med att det är bäst att 

inte veta om jag ändå ska dö snart.” (Blogg 6). 

 

För vissa fanns också en rädsla för att bli läkemedelsberoende, vilket var en ständigt pågående 

kamp. Behovet av ångestdämpande läkemedel då ångesten var för kraftig möttes av rädslan för 

att bli beroende av dem. Detta resulterade i ökad ångest över att ha tagit till läkemedlet eller 

ibland ångest över att istället för läkemedel motat bort ångesten med alkohol. 

 
“Men jag blir så förbannad... ska man inte kunna leva normalt utan farliga substanser? Hade 

bestämt att inte ta någon Sobril och jag lyckades, men vad tar jag istället? Jo alkohol!!! I och för 

sig inga mängder, men att det kunde hjälpa så pass mycket som det gjort skrämmer mig. Tänker 

då rakt inte bli nån vinalkis... inte heller Sobril-beroende... men det sjuka är att jag mår så 

mycket bättre nu, tack vare vinet…” (Blogg 1). 

De som hade barn beskrev hur rädslan för att dö ifrån sina barn var stor. Funderingar på hur man 

skulle tala om för barnen att man ska dö, hur dem ska reagera och hur de ska klara sig utan 

mamma var tankar som plågade dem. En mamma med cancer beskrevs som alla barns mardröm 
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och tanken på att förstöra sina barns liv var förkrossande. Att dagligen kämpa med dessa rädslor 

upplevdes som väldigt påfrestande och ångestfyllt.  

 

Det beskrevs hur uppgivenhet upplevdes då kroppsliga känningar och tankar på sjukdom och död 

bildade en ond spiral av oro som aldrig tog slut. Det kändes som att så fort ett symtom lättade tog 

ett annat vid och en känsla av hopplöshet upplevdes, att aldrig få må bra och vara frisk. Det var 

en ständig ovisshet i att inte veta hur länge man hade kvar att leva och det skapade en enorm 

ångest som tog all energi och upplevdes som outhärdligt. 

Personerna kände sig ofta bristfälliga eller misslyckade då de inte förmådde att må bra, vilket 

också det gav en känsla av uppgivenhet. De upplevde att de hade fått anhöriga att må dåligt och 

kände att det faktum att man inte orkat vara stark och glad gjorde känslan värre och det 

upplevdes som en hemsk spiral som inte gick att ta sig ur. 

 
“Varenda grej med min kropp blev alltid något allvarligt och livshotande. När man blir äldre så 
har man mer krämpor, detta gjorde det till slut ohållbart” (Blogg 5). 
 
Att försöka hitta sätt att klara av hälsoångesten och hålla sig flytande i vardagen 
 
Att ha en önskan om att vara frisk så att man kan njuta av livet och att kämpa för att nå 
små vinster i kampen mot hälsoångest. 
En önskan om att få vara frisk var gemensamt för dessa personer och denna önskan hade stort 

inflytande på vardagen. Mycket tid ägnades åt att söka trösterika förklaringar till sina kroppsliga 

känningar och att försöka motbevisa sig i sin sjukdoms övertygelse. Det påverkade vardagen då 

dem kunde ägna sig åt detta och välja bort saker som de egentligen hellre hade velat göra. 

Mycket stor tid gick åt till att googla sina symtom och många sökte sig också frekvent till hälso- 

och sjukvården. En person beskrev hur hon dagen innan utlandsresa var tvungen att uppsöka 

akuten för att försäkra sig om att hon inte hade hjärtfel eller långt gången cancer. Att njuta av 

livet upplevdes som mycket svårt. Trots att alla förutsättningar för lycka fanns och de var nöjda 

med allt de hade så som jobb, familj, vänner, och fint och trivsamt hem så gick det inte att njuta 

av det. Detta upplevdes som mycket frustrerande och orsakade sorg. Även en vid bättre dagar 

beskrevs att den ständigt malande oron och ångesten försvårade det att göra vardagliga saker som 

aktiviteter med familjen, laga mat eller bara vara en bra mamma. Att besöka släkt och vänner 
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försvårades också på grund av oro för att få en panikattack. Även kroppen påverkades, det var 

svårt att slappna, aptiten försämrades och stor trötthet upplevdes. Ibland fanns rädsla för att göra 

vanliga saker som att svara i telefon då samtalet kunde medföra tråkiga besked. För en del gick 

en stor del av energin i vardagen åt till att försöka upprätthålla en fasad inför barnen och spela 

den glada trygga mamman. Det upplevdes som plågsamt att behöva dölja sitt mående men 

nödvändigt för att barnen inte skulle påverkas av det. Hälsoångesten upplevdes som en börda för 

tung för att orka bära och som fick en att ibland bara vilja vara ensam i den djupa sorg som den 

orsakade.  

 
“Idag skiner solen. Det ser ut att vara en alldeles fantastisk vinterdag. Jag är ledig, mina 

barn har sportlov så i ett normalt fall hade det bara varit lycka här hemma. Och det är 

det väl egentligen. Utåt sett. Mina barn är lyckliga, dom längtar till skidbacken. Själv 

mår jag piss och känner att skitångesten tagit greppet. Tänk om man kunde släppa allt 

och bara leva som vanligt? “(Blogg 1) 

 

När personerna började nå insikt om att dem faktiskt led av hälsoångest sörjde dom. Att nå insikt 

var inte heller lätt, det tog lång tid och upplevdes av några som chockartat. De upplevde 

hälsoångesten som stigmatiserande och något som de till en början hade skämts för, men att 

komma över känsla av skam och acceptera den man är upplevdes som en lättnad. Att ha kommit 

till insikt blev sedan en hjälp till att acceptera och förstå sig själv.  

 
“Jag är jävligt trött på att skämmas. Jag är jävligt trött på att bära runt på en omänsklig tyngd 

på mina axlar som gör livet svårt för mig nästan varje dag. Jag är jävligt trött på den gigantiska, 

negativa stämpeln som mentala störningar har. Alla har vi våra brister och det här är min. Och 

nu kan alla se den.” (Blogg 2) 

 
Att försöka tänka logiskt trots oro och ångest 

Att leva med hälsoångest kunde upplevas som att hjärnan hade en stark påverkan på kroppen. En 

tanke som fick oron och rädslan att växa kunde orsaka att kroppsliga symtom upplevdes. Det 

fanns en stark önskan om att de kroppsliga känningarna skulle försvinna så att man kunde 

slappna av. Det fanns en övertygelse om att hade ingen fysisk känning funnits så skulle man 
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heller inte ha ångest och må dåligt. När oron för en specifik sjukdom försvann så försvann också 

symtomen. Att tänka logiskt kring sjukdomar och risker var lättare när det gällde andra än en 

själv, men lyckades de var det en hjälp till att klara av tillvaron. De logiska tankarna fick bättre 

fäste och utrymme ifall symtomen lättade. Att ägna sig åt olika beteenden kunde ge ett visst lugn, 

exempelvis hälsofrämjande saker som att dricka nyttiga drycker/vitaminer och träna, eller att 

undvika media som handlar om sjukdomar. Även trygghetsbeteenden i form av att alltid bära 

med sig exempelvis ångestdämpande eller vitaminer fanns, bara vetskapen om att de fanns nära 

gav trygghet. Att vara överviktig kändes för någon tryggt då det inte torde tyda på 

cancersjukdom samt att om sjukdomen ändå var ett faktum skulle det finnas “mer att ta av” innan 

man tynar bort. För vissa kunde alkohol inge ett lugn medan det för andra ökade på ångesten 

med påföljden att man drack mer för att dämpa den.  Stunder som ångesten faktiskt klarades av 

beskrevs med lättnad och stolthet. 

 

“Alla vi människor vet att vi ska dö. Men man kan inte gå och tänka på det hela tiden. Samma 

sak med sjukdomar, alla vi vet att vi kan drabbas när som helst. Men man kan ju inte tänka på 

det hela tiden. Jag vet att det är så. Men när ångesten kommer är det inte lätt att stå emot” 

(Blogg 5). 

  

“Klumpen i halsen känner jag fortfarande, jag får panik, men försöker tänka logiskt, försöker 

använda mig av mina gamla strategier men det är lika svårt varje gång. Varje gång tänker jag 

nu är det på riktigt, jag känner ju det jag känner" (Blogg 4). 

 

Att välmåendet är skört och att stress förvärrar symtomen. 

För en del personer var hälsoångesten värre i skov, men de perioder som var bättre upplevdes 

ändå som väldigt sköra. Att inte ha kontroll på de sakerna i livet som ansågs vara viktiga så som 

träning, kost och rutiner kunde väcka tankarna på sjukdomar till liv och förvärra ångesten. Stress 

upplevdes vara något som kunde kasta en tillbaka i hälsoångesten. Symtom och katastroftankar 

upplevdes minska när stressen försvann. När de var i en sämre period kunde vardagslivet vara 

påtagligt begränsat. Till exempel att inte våga gå ut, att inte våga lämna tryggheten framför 

datorn, att inte våga dricka kaffe eller att gå till ställen man ville. 
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”I princip allting som jag någonsin läst att gjorde gott åt hjärtat blev en del av min dagliga diet. 

Men inte ens då släppte hjärtångesten sitt grepp om mig. Jag vågade inte dricka kaffe av rädsla 

för att höja min puls, jag vågade inte anstränga mig tillräckligt på gymmet och jag vågade inte 

bege mig till platser dit jag antog att det skulle ta länge för ambulansen att komma ifall mitt 

hjärta gav upp. Varenda litet stick i bröstet kunde få mig att bli helt kallsvettig och panikslagen.” 

(Blogg 2). 

 

Att andras bemötande och förhållningssätt får betydelse för måendet 
  

Att andras bemötande och förhållningssätt påverkar måendet positivt och negativt 

När vänner inte kunde förstå vad det handlade om och hur dåligt man mådde utan istället 

avvisade det eller till och med trodde att man hittade på, väckte det tankar om att man var en 

börda för dem. Vännerna kunde ha uppfattning att ångesten var något som gick att styra eller 

stänga av. Att känna sig misstrodd hade negativ påverkan på måendet eftersom oron då kunde 

eskalera och de blev ledsna av att inte bli tagen på allvar. Det fick även negativa konsekvenser 

för den fysiska hälsan på så vis att då en person blev sjuk på riktigt i en ofarlig sjukdom blev hen 

inte trodd och behandling fördröjdes. Att bli bemött med arrogans och hånfullhet av sin läkare 

när man sökte hjälp beskrevs som fruktansvärt. Att mötas med förståelse hade en positiv 

inverkan på det psykiska måendet, de beskrev det som otroligt skönt när någon lyssnade och 

visade förståelse. Känslan efter ett samtal med läkare vars man blivit tagen på allvar och lugnad 

beskrevs som underbart. Det beskrevs också att efter att fått genuin förståelse och blivit tagen på 

allvar vågade personen genomföra en undersökning som resulterade i lugnande besked. Att bli 

bekräftad i sina farhågor och lugnad beskrevs som guld värt. 

 
“Jag fick prata i över 50 minuter och det kändes underbart. Mådde betydligt bättre när jag for 

hem och jag kunde njuta av en mysig fredagkväll med min älskade familj” (Blogg 1). 

 

“Men fy fan vad det känns skit när man kommer till en läkare med full panik och de inte tar dig 

på allvar. Det enda jag vill höra är att allt är ok. Jag vill inte se dig himla med ögonen och 
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sucka så överdrivet ljudligt som du bara kan. Eller bara nonchalant skicka iväg mig utan att så 

mycket som lyssna till mig” (Blogg 2) 
 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelse av att leva med hälsoångest. 

Analysen resulterade i följande kategorier; Att rädslan är ständigt närvarande och påtaglig, Att 

försöka hitta sätt att klara av hälsoångesten och hålla sig flytande i vardagen, Att andras 

bemötande och förhållningssätt får betydelse för måendet. 

 

Att leva med rädslan ständigt närvarande blir för dessa personer en oerhörd börda som präglar 

deras tillvaro, vilket utgjorde ett lidande för dessa personer. Öhlen (2013, s. 139) beskriver att 

vid djupt lidande kan ofta livet och lidandet i sig upplevas som meningslöst på ett sätt som man 

inte kan förmedla utan istället håller för sig själv. I vår studie beskriver personerna att de lider av 

att inte kunna njuta och att livet känns nedsvärtat av ångesten, men att det är något som de är 

ensamma i. Vi tror att det därför är av stor vikt att få förståelse för detta lidande för att kunna 

hjälpa. För att få det så förutsätter det att det att personen kan känna förtroende för en för att 

kunna dela med sig av sina innersta känslor. Att bekräfta personens lidande är en förutsättning 

för att få den lidande att kunna börja bryta den isolering som kan uppstå i djupt lidande (Öhlen, 

2013, s. 142) och utifrån det samt vad vår studie visat vad gäller personens lidande så tror vi 

även att bekräftelse är en viktig del i ett bemötande som avser att hjälpa. 

 

Sjuksköterskans roll är att arbeta personcentrerat och erbjuda varje individ en personcentrerad 

omvårdnad, vilket kännetecknas av att patienten blir sedd som unik med individuella behov, 

resurser, förväntningar och värderingar. Sjuksköterskan ska också bland annat utifrån 

patientberättelser identifiera vad hälsa betyder för individen och utifrån det se hela patienten och 

hjälpa denne (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Ramachandra (2013) som har sammanställt 

kunskap om hypokondri i ett historiskt perspektiv, samt diagnos och hantering, menar att 

sjuksköterskan ska anstränga sig för att uppmuntra patienten till att uttrycka sina känslor, och att 

hon ska hjälpa och stödja patienten att klara sin sjukdom för att minska stressen den utlöser, även 

om det är en inbillad sjukdom. För att kunna göra detta tror vi att hon behöver ha en djupare 
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förståelse för den ständiga rädsla och det lidande som dem lever med, då det präglar en så stor 

del av deras vardag. Wiklund-Gustin (2015) beskriver betydelsen av narrativ psykologi där språk 

och berättelser kan bidra till att forma identitet och självbild. Beroende på hur vi väljer att 

använda oss av språket och våra berättelser kommer det att inverka på vår självbild, exempelvis 

genom att vi berättar om oss som offer eller som framåt och drivna, kan bli avgörande för hur vi 

ser på oss själva och väljer att agera. Berättelser kan även ändra karaktär och få en ny mening 

och därmed bidra till förändringar i våra hälsoprocesser.  Haydon, Browne och van der Riet 

(2016) menar att man genom narrativ kan utforska en individs upplevelse och hur deras fysiska, 

sociala och kulturella omgivning påverkar dem. Dessa aspekter viktiga att förstå för att optimera 

vården och erbjuda en personcentrerad omvårdnad och narrativ forskning är en viktig komponent 

för att kunna göra det. Liknande resultat kan ses i Green (2013) som skriver om hur narrativ ger 

en insyn och djupare förståelse för hur hälsa och välbefinnande konstrueras utifrån historiska och 

sociala berättelser om det levda livet. Dessa berättelser kan ses som individuellt och kulturellt 

meningsfulla samt vara till nytta för omvårdnadsvetenskapen för att förstå hälso- och sjukvården 

som kontinuerligt föränderlig där våra tankar och beteenden interagerar med personliga, sociala 

och materiella miljöer. 

Vi tror att sjuksköterskan som kan vara ett stöd för patienten och möta denne där vars hen 

befinner sig har lättare att arbeta personcentrerat. Det underlättar om hon kan se och förstå 

utifrån patientens perspektiv vad denne går igenom, och vad detta innebär för patienten och för 

att göra det så behöver hon fått ta del av patientens upplevelser. Vi ser att en kunskap hos 

sjuksköterskan om var denna rädsla kommer ifrån är till nytta för att kunna stödja patienten. 

Denna studie har kommit fram till att stor del av rädslan hos personer med hälsoångest kommer 

från kroppsliga känningar vilket även framgår i Ramachandra (2013), Görgen, Hiller och 

Witthöf, (2013), och Sunderland, Newby och Andrews (2013). Förståelse för orsaken bakom 

rädslan ger sjuksköterskan bättre förutsättningar att förhålla sig förstående gentemot patienten. 

Jormfeldt och Svedberg (2014, s. 88) menar att för att hälsoprocesser ska främjas så är det av 

stor betydelse att patienten har möjlighet att känna sig trygg och respekterad i relationen, och för 

att de ska göra det är vårdpersonalens attityd av stor betydelse. För att kunna ha en attityd som 

möjliggör detta för patienten så tror vi att en förståelse från sjuksköterskan för såväl orsak bakom 

rädsla samt vad det innebär för personen att leva med den och lidandet är av stor vikt. 
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Det var framträdande att hälsoångesten hade en tydlig påverkan på vardagen då det fanns en 

ständig känsla av hopplöshet samt av att aldrig få må bra och njuta av livet. 

Ett grubblande och dåligt samvete för att känna sig bristfällig och som en sämre person kunde 

ses i resultatet. Stress och påfrestningar i vardagen förvärrade hälsoångesten hos personerna och 

när stressen försvann upplevdes oftast även en förbättring i sin hälsoångest, vilket även framgår i 

Warwich och Salkovski (1990). En stark önskan om att få vara frisk och ett ständigt sökande 

efter bekräftelse på att ej vara sjuk var tydligt och upptog en stor del av personernas liv, 

exempelvis genom att de upprepade gånger uppsökte sjukvård, kontrollerade sin kropp eller 

sökte på internet efter sjukdomsinformation. Denna form av ett ständigt sökande efter bekräftelse 

ser Warwich och Salkovsky (1990) som något som i längden endast kommer att förvärra 

beteendemönstret och därmed hälsoångesten. Missuppfattningar eller bristfällig information 

mellan läkare och patient kunde leda till att patienten själv söker information om sitt tillstånd, 

vilket kan leda till hypokondriska tankegångar. I dagens samhälle är informationssökning mycket 

enkelt när det finns så mycket information på internet. Medicinska sidor, forum och sociala 

medier är fulla av information och diskussioner mellan människor om sjukdomar och hälsa, och 

därmed har personer med hälsoångest idag mycket lättare för att söka efter bekräftelse på internet 

(Berle & Starcevic, 2014). Enligt Doherty-Torstick, Walton och Fallon (2016) får personer som 

redan lider av hälsoångest både en direkt ökad ångest vid själva stunden av information sökandet 

på internet och denna ångest består långt efter söktillfället, och att detta kan ses ha förödande 

konsekvenser för personerna, och att dessa personer således borde avrådas från att söka 

sjukdomsinformation och bekräftelse på internet. Singh, Fox och Brown (2016) har i en studie 

om personer som lider av hälsoångest sett ett samband mellan misstro och otillräcklig bekräftelse 

hos sjukvårdspersonal och ett ökat beteende i att själv söka bekräftelse på internet, och att ett 

bättre bemötande från sjukvårdspersonal kunde minska behovet av att söka efter denna 

bekräftelse. Sjuksköterskan skulle här kunna fungera som ett stöd som patienten kan luta sig mot 

och få bekräftelse ifrån istället för att på egen hand och utan ett tryggt stöd söka detta på 

exempelvis nätet. Detta torde kräva att en god omvårdnadsrelation har upprättats. 

Omvårdnadsrelationen är något som måste förstås i samband med den uppgift som ska utföras 

och den har olika innebörd beroende på vem sjuksköterskan möter. Den utformas olika beroende 
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på patientens behov, vårdarens kompetens samt situationen (Norberg et al. 1992, s.75). Vi ser 

därför att det är viktigt att identifiera dessa personer i tid och då de söker vård samt ta dem och 

deras tankar och känslor på allvar och möta deras behov, oavsett om de uppvisar medicinska 

behov eller omvårdnadsbehov. Att utifrån ett lyhört, empatiskt och förstående förhållningssätt 

bemöta patienten tror vi kan var en bra förutsättning för att mötet mellan vårdpersonal och 

patient ska bli så bra som möjligt. Vårt resonemang stöds även av Fink et al. (2010) som menar 

på att hälsoångest, speciellt i svårare form, är ett problematiskt tillstånd för både individen som 

för sjukvården och att dessa personer behöver tas på ett större allvar och behöver därmed 

identifieras samt behandlas mer aggressivt. Genom att identifiera personernas problematik i ett 

tidigt skede kan det förhindra utvecklandet av en svårare form av hälsoångest och det kan även 

minska upprepade sjukvårdsbesök och undersökningar förebyggas. 

 
Personer beskrev att det upplevdes chockartat när de fick insikt i att de led av hälsoångest. Enligt 

Rehnsfelt (2015, s. 63) så är liv, hälsa och lidande relaterat till livsavgörande händelser vilket 

insikten om psykisk sjukdom kan vara. Sjuksköterskan, som har till uppgift att främja hälsa och 

lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016), kan här utgöra ett viktigt stöd för patienter 

med hälsoångest. Sjuksköterskan kan också ha en viktig roll i att insikt nås, om hen identifierar 

att patienten lider av hälsoångest och därmed kan hjälpa patienten att komma till insikt med 

detta. Det har visat sig att patienter som fått uppmuntran och förståelse också har lättare att 

acceptera det (Persing et al., 2000), vilket stödjer vår åsikt om sjuksköterskans viktiga roll i 

insikt och acceptans. 

 

Andras bemötande och förhållningssätt visade sig ha betydelse för måendet. Då hälsoångest kan 

te sig svårt att till fullo förstå för dem som inte har upplevt det så kan det förekomma att 

patienten blir bemött med en oförståelse, arrogans eller till och med hånfullhet. Det framgick i 

vår studie att i mötet med vården är patienten med hälsoångest benägen att läsa av och försöka 

tolka sjukvårdspersonalen, vad som inte sägs, vad som sägs mellan raderna och deras attityder. 

Då en skämtsam kommentar kan tas på största allvar och tolkas av patienten anser vi att det är 

väldigt viktigt att ha en medvetenhet om detta som vårdpersonal. Noyes, Longley, Langbehn, 

Stuart och Kukoyi (2010) beskriver att patienter med hypokondri ser sig som ovärdiga vård, 
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vilket även kan kännas igen i denna studies resultat då de upplevde att de tar upp 

sjukvårdspersonalens tid på bekostnad av dem som är verkligt sjuka. Att få ett bra bemötande av 

sjukvårdspersonalen är oerhört viktigt. Dessa patienter är sjuka om än inte fysiskt, och enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30, kap 3, 7§) berättigade till adekvat vård. Här har 

sjuksköterskan en viktig roll då det är hen som ansvaret för omvårdnad vilket är vad dessa 

patienter kan vara i behov av. Att erbjuda stöd, tröst och trygghet är en viktig del av 

sjuksköterskans arbete. 

 

Då det i denna studie visat sig att likväl som personer med hälsoångest hade en tendens att 

frekvent uppsöka hälso- och sjukvård så fanns det också dem som överhuvudtaget inte vågade 

göra det på grund av rädsla för vad som kunde upptäckas. Att inte bli lyssnad på eller tagen på 

allvar visade sig ha en negativ påverkan på hälsoångesten, oron eskalerande och patienten hade 

på grund av sin sjukdoms övertygelse stor benägenhet att inte lita på vårdpersonalen. Detta fynd 

stödjer även Jordan, Williams och Smith (2015) som menar att ett avvisande bemötande från 

familj, vänner eller sjukvårdspersonal ofta resulterar i ökad osäkerhet hos personen med 

hälsoångest. Om vårdpersonalen däremot hade tagit sig tid att lyssna och visat förståelse så hade 

patienten lättare att lita på dennes bedömning och kunde därmed må bättre och få en lättnad i sin 

ångest. Att endast försäkra patienten om att inget är fel motsäger personens egen upplevelse av 

kroppens förnimmelser (Barsky, 2001). En sådan motsägelse mellan den egna upplevelsen och 

vårdpersonalen uppfattning tror vi kan upplevas av patienterna som att vårdpersonalen inte är 

kompetent och att det är därför de får svårt att känna förtroende. Barsky (2001) menar att istället 

för att endast säga att inget är fel skulle det vara hjälpfullt att förklara för patienten att hen kan 

vara extra känslig för normala kroppsliga känningar och därför misstolkar dem som symtom på 

en allvarlig sjukdom. Att få ett respektfullt och förtroendeingivande bemötande är av yttersta vikt 

för de som lider av hälsoångest. Detta antagande stöds i Persing et al. (2000) studie där personer 

med hypokondri berättar hur de upplevt ett oprofessionellt och respektlöst bemötande av 

sjukvårdspersonal genom att de inte har blivit tagna på allvar eller fått den hjälp de behöver, 

vilket för dem lett till ett ökat och förlängt lidande som hade kunnat undvikas om bemötandet 

hade varit bättre. En anledning till varför flera med hälsoångest upplever missnöje med 

bemötandet från vården skulle kunna vara en frustration över att inte nå fram med sin berättelse.  



 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

20 

 

Det vi har sett i denna studie, att en del av personerna som lider av hälsoångest inte vågar söka 

vård, finner vi inte stöd för i någon annan forskning som vi tagit del av. Detta tror vi beror på att 

den absolut största delen av forskning som är gjord på hälsoångest är kvantitativ forskning utförd 

på personer med en konstaterad hälsoångest. För att nå dessa personer som krävs det att de har 

sökt vård och således också fått konstaterat att de lider av hälsoångest. Detta tror vi innebär att 

det med största sannolikhet finns en stor mängd människor som lider av hälsoångest utöver de 

som finns i statistiken.  

 

 

Intervention/Klinisk implikation 

Vi har med resultatet från denna studie sett att personer som lever med hälsoångest är i behov av 

att få förståelse samt att bli bättre bemötta inom sjukvården och få mer adekvat hjälp i tid. 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar i detta då det ofta är sjuksköterskan som möter dessa 

människor först, och därmed har en avgörande roll för bemötandet de får och hur de vidare 

handläggs. Genom att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt menar Ekman et al. 

(2011) att sjukvårdspersonal ska kunna se den unika personen bakom begreppet patient för att 

kunna lyfta dennes självförtroende och unika egenskaper. Ekman har utformat en modell för 

personcentrerad vård som utgörs av tre viktiga aspekter. Den första aspekten handlar om att få en 

bild av personens egna syn på sin sjukdom eller situation genom att lyssna till personens 

berättelse samt hur situationen påverkar den unike personens liv.  Här koncentrerar sig inte 

sjuksköterskan på det biologiska och medicinska såsom sjukdom och behandling, utan istället 

lyssnar till hur sjukdomen påverkar personen och identifiera vilka resurser och behov personen 

har för att kunna hantera sin sjukdom/situation. Den andra aspekten handlar om att skapa en god 

relation med personen genom att lyssna och lära sig av varandra. Genom att lyssna och höra det 

personen berättar kan man gemensamt tillsammans med personen planera för behandling och 

omvårdnad. Den tredje aspekten lyfter fram vikten av att dokumentera den unike personens 

åsikter och tankar om sin vård och behandling, hur denne person själv vill medverka i sin vård. 

Dokumentation av detta kan ses som lika viktigt som att dokumentera det rent medicinska och 
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kliniska. Att arbeta utifrån denna modell ser vi som ett verktyg som vi sjuksköterskor kan 

använda oss av i omvårdnaden av personer som lider av hälsoångest.  

 

 

Metoddisskusion 

Denna studies fördelar och begränsningar kommer vidare att diskuteras utifrån begreppet 

trovärdighet. Hur trovärdighet i studien uppnås kan bedömas genom begreppen pålitlighet, 

bekräftbarhet, tillförlitlighet och överförbarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-302).  

 

Pålitlighet 

För att uppnå trovärdighet i kvalitativa studier är det viktigt att författarna strävar efter att fynden 

i studien baseras på det som verkligen sagt och framkommit av deltagare och kontext. I denna 

studie stärks pålitligheten genom att vi presenterat inhämtandet av datan i såväl text som i tabell 

samt med tydliga inklusions som exklusionskriterier, vilket möjliggör för läsaren att göra en 

likadan sökning och få fram samma resultat (Holloway och Wheeler, 2010, s. 302-302).  

 

Inklusionskriterierna var bloggar som handlar om hälsoångest och som inte var äldre än fem år 

och skrivna på svenska. Att de skulle vara skrivna på svenska och inte äldre än fem år valdes för 

att begränsa mängden analysmaterial då tiden för studien var begränsad och vi ville vara säkra på 

att analys genomfördes grundligt och noggrant. För stor mängd material kunde riskera att 

äventyra denna grundlighet. Kriteriet, det vill säga att bloggen ska vara skriven av en person som 

lider av hälsoångest eller hypokondri gick ej med säkerhet att kontrollera då det endast var deras 

egen utsago och det framgick i endast 3 av 6 bloggar att diagnosen var fastställd av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Detta kan utgöra en svaghet i resultatet. Anledningen till att det beslutades att 

ändå genomföra studien enligt detta var att samtliga av bloggarna själva uppgav att de led av 

hälsoångest eller hypokondri och utifrån detta beskrev sin upplevelse och vardag, vilket var 

fokus för denna studie. Det var således personens egen upplevelse att vara drabbad av 

hälsoångest som utgjorde ett kriterium för inklusion. Bloggar valdes bort då hälsoångest 

användes som beskrivning för innehållet men vid granskning visade det sig inte handla om detta, 

utan exempelvis annan ångestproblematik och i kombination med förkylning varvid blogg 
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författaren upplevde tillfällig ångest över hälsan, eller hälso- och träningsbloggar där 

“hälsoångest” fick en helt annan mening.  

 

Sökning på internet kan utgöra en viss svaghet i det vetenskapliga bevisunderlaget då det inte går 

att precisera sökningen lika exakt som i en databas. Med anledning av det vi ville studera, och att 

det inte fanns underlag för att studera detta med hjälp av kvalitativa forskningsartiklar så 

bestämdes att genomföra studien på detta sätt. Som styrka kan ändå ses att vi var ute efter att 

studera en överskådlig mängd bloggar och hittade sådana som motsvarade våra kriterier på ett 

mycket tillfredsställande sätt, har det funnits många fler bloggar motsvarande dessa kriterier 

hade alla ändå inte kunnat inkluderas i studien. Detta på grund av att mängden data hade blivit 

för omfattande för den tidsram som funnits för att genomföra denna studie. Men vi anser det inte 

troligt att någon blogg som motsvarar kriterierna missats i sökningen då vi grundligt gått igenom 

sökresultatet. Sökorden som använts valdes för att dem ansågs bäst beskrivande för att täck in 

studiens syfte. När man söker på fria internet kan man precisera sökningen genom att använda 

längre begrepp för att få en mer exakt sökning, än vid sökningar i litteraturdatabaser där oftast 

ord kombineras med varandra. 

Analys av data utfördes med en manifest ansats i enlighet med Granheim & Lundman (2004) 

vilket stegvis beskrivs utförligt i metoddelen. Att basera studien på det som verkligen sagts och 

framkommit av kontexten stärker trovärdigheten, och då denna studie är en analys av bloggar, 

alltså förstahandsinformation, med manifest ansats så anser författarna att resultatet är baserat på 

det som personerna bakom bloggarna sagt och upplevt. I denna studie har kontexten studerats 

enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) och beskrivits i detalj utifrån det som 

framkommit tydligt i bloggarna.  

 

Överförbarhet      

Överförbarheten innebär att studiens resultat bör kunna överföras till människor i liknande 

situationer (Holloway & wheeler, 2010, s.303). Resultatet baseras på bloggar skrivna av personer 

som lider av hälsoångest och lever i skandinavien och således kan vi se en överförbarhet av detta 

till personer i en liknande kontext.  
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Bekräftbarhet 

För att uppnå bekräftbarhet i denna studie (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303) har författarna 

valt att publicera adresserna på de bloggar som använts som data till studien i referenslistan för 

att det ska vara möjligt att återgå till ursprungskällan. Vi har innan studien tillsammans 

diskuterat och reflekterat över vår förförståelse till ämnet för att förhålla oss objektiva och 

neutrala. All data har processats både enskilt och tillsammans, samt med handledare, flertalet 

gånger vid varje steg i analysen för att inte förlora viktig information i analysen. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i studien anses hålla en bra kvalitet då resultatet speglar deltagarnas egna 

berättelser och känslor (Polit & Beck, 2012, s. 582-584). 

 

Slutsatser 
Resultatet av denna studie ger en inblick i hur det är att leva med hälsoångest. Livet präglas av 

en ständig rädsla för att ha eller få en allvarlig sjukdom och detta påverkar vardagen hos 

personerna genom ett behov av att ständigt söka bekräftelse med upprepade läkarbesök, söka 

sjukdomsinformation på internet eller kontrollera sin kropp. Att inte bli tagen på allvar inom 

vården eller bemött på ett bra sätt framkom tydligt i resultatet, och att personerna upplevde ett 

lidande på grund av detta. Genom att identifiera personer som lider av hälsoångest samt ta dem, 

deras känslor och lidande på allvar inom sjukvården ges patienten bättre förutsättningar till att 

faktiskt få hjälp. 

Resultatet av denna studie kan ses som en hjälp för hälso- och sjukvårdspersonal att få en ökad 

förståelse för hur det upplevs att leva med hälsoångest och därmed också ges förutsättningar att 

bli medveten om det egna förhållningssättet och bemötandet. 

 

  



 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

24 

Referenser 
 

Abramowitz, J. S., Olatunji, B. O., & Deacon, B. J. (2007). Health Anxiety, Hypochondriasis, 

and the Anxiety Disorders. Behavior Therapy, 38(1), 86-94. doi: 10.1016/j.beth.2006.05.001 

 

Allugander, C. ( 2014). Klinisk Psykiatri. Lund: Studentlitteratur 

 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders: DSM-IV. Washington, DC: Author.  

Hämtad från 08.09.2017: https://justines2010blog.files.wordpress.com/2011/03/dsm-iv.pdf 

 

Bailer, J., Kerstner, T., Witthöft, M., Diener, C., Mier, D., Rist, F., & Witthöft, M. (2016). 

Health anxiety and hypochondriasis in the light of DSM-5. Anxiety, Stress & Coping, 29(2), 219-

239. doi: 10.1080/10615806.2015.1036243 

 

Barsky, A. (2001). The patient with hypochondriasis. New England Journal Of Medicine, 

345(19), 1395-1399. DOI:10.1056/NEJMcp002896 

 

Barsky, A. J., Frank, C. B., Cleary, P. D., Wyshak, G., & Klerman, G. L. (1991). The relation 

between hypochondriasis and age. The American Journal Of Psychiatry, 148(7), 923-928. doi: 

10.1176/ajp.148.7.923 

 

Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. 

Nursingplus Open, 28-14. doi:10.1016/j.npls.2016.01.001 

    

Blogg 1, Jag med ångest. Hämtad: 20170913 från Google Sverige. 

http://jagmedangest.blogg.se/ 

 

Blogg 2, Megafonen blog. Hämtad: 20170913  från Google Sverige. 

https://megafonenblog.wordpress.com/2015/11/ 



 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

25 

 

Blogg 3, Villan etttvånio blogg. Hämtad 20170913 från Google Sverige. 

http://nouw.com/villanetttv%C3%A5nio 

 

Blogg 4, Corneliatoneri blogg. Hämtad: 20170913 från Google Sverige. 

http://corneliatoneri.blogspot.se/search/label/H%C3%A4lso%C3%A5ngest?m=0 

 

Blogg 5, Niiniskitchenlife blogg. Hämtad 20170913 från Google Sverige. 

https://niiinis.se/2014/03/13/hypokondri/ 

 

Blogg 6, Jessicas viktiga mål. Hämtad: 20170913 från Google Sverige. 

http://blogg.amelia.se/jessicasviktigamal/2016/02/29/halsoangest/ 

 

Green, B, (2013). Narrative inquiry and nursing research, Qualitative Research Journal, Vol. 13 

Issue: 1, pp.62-71, doi: 10.1108/14439881311314586  

 

Doherty-Torstrick, E. R., Walton, K. E., & Fallon, B. A. (2016). Cyberchondria: Parsing Health 

Anxiety From Online Behavior. Psychosomatics, 57390-400. doi:10.1016/j.psym.2016.02.002 

 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., & ... Sunnerhagen, K. S. 

(2011). Person-centered care — Ready for prime time. European Journal Of Cardiovascular 

Nursing, 10(4), 248-251. doi:10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008 

 

Ferguson, E. (2009). A taxometric analysis of health anxiety. Psychological Medicine, 39, 277–

285. doi:10.1017/S0033291708003322  

 

Fink, P., Ornbol, E., & Christensen, K. S. (2010). The outcome of health anxiety in primary care. 

A two-year follow-up study on health care costs and self-rated health. Plos ONE, 5(3), e9873. 

doi:10.1371/journal.pone.0009873.s001  

 



 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

26 

Fink, P., Ornbol, E., Toft, T., Sparle, K. C., Frostholm, L., & Olesen, F. (2004). A new, 

empirically established hypochondriasis diagnosis. American Journal of Psychiatry, 161, 1680–

1691. doi:10.1176/appi.ajp.161.9.1680 

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105- 

112. 

 

Gureje, O., Üstün, T. B., & Simon, G. E. (1997). The syndrome of hypochondriasis: A cross-

national study in primary care. Psychological Medicine, 27, 1001–1010. 

doi:10.1017/S0033291797005345 

 

Görgen, S., Hiller, W., & Witthöft, M. (2014). Health Anxiety, Cognitive Coping, and Emotion 

Regulation: A Latent Variable Approach. International Journal Of Behavioral Medicine, 21(2), 

364-374. doi:10.1007/s12529-013-9297-y 

 

Haydon, G., Browne, G., & van der Riet, P. (2017). Narrative inquiry as a research methodology 

exploring person centred care in nursing. Collegian, doi:10.1016/j.colegn.2017.03.001 

 

Holloway, I. Wheeler, S. (2010). Qualitative research in nursing. (3.ed.) Oxford: Blackwell 

 

Holmes, S. (2009). Methodological and ethical considerations in designing an Internet study of 

quality of life: A discussion paper. International Journal Of Nursing Studies, 46394-405. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2008.08.004  

 

Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Hämtad från Riksdagens webbplats: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-

sjukvardslag_sfs-2017-30 

 



 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

27 

Jordan, K. D., Williams, P. G., & Smith, T. W. (2015). Interpersonal Distinctions among 

Hypochondriacal Trait Components: Styles, Goals, Vulnerabilities, and Perceptions of Health 

Care Providers. Journal Of Social & Clinical Psychology, 34(6), 459. 

doi:10.1521/jscp.2015.34.6.459 

 

Jormfeldt, H. & Svedberg, P. (2015). Hälsa och hälsofrämjande arbete i psykiatrisk omvårdnad.. 

I L.Wiklund-Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. (s.77-93). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kraut, R., Olson, J., Banaji, M., Bruckman, A., Cohen, J., & Couper, M. (2004). Psychological 

research online: report of Board of Scientific Affairs' Advisory Group on the Conduct of 

Research on the Internet. The American Psychologist, 59(2), 105-117.  doi: 10.1037/0003-

066X.59.2.105  

 

Norberg, A., Axelsson, K., Rahm Hallberg, I., Lundman, B., Athlin, E., Ekman, S-L., Engström, 

B., Jansson, L., och Khilgren, M. (1992). Omvårdnadens mosaik. Stockholm: Liber AB  

 

Noyes R, J., Longley, S., Langbehn, D., Stuart, S., & Kukoyi, O. (2010). Hypochondriacal 

symptoms associated with a less therapeutic physician-patient relationship. Psychiatry: 

Interpersonal & Biological Processes, 73(1), 57-69. doi:10.1521/psyc.2010.73.1.57 

 

Peplau, H. (1997). Peplau's theory of interpersonal relations. Nursing Science Quarterly, 10(4), 

162-167. 

 

Persing, J., Stuart, S., Noyes R, J., & Happel, R. (2000). Hypochondriasis: the patient's 

perspective. International Journal Of Psychiatry In Medicine, 30(4), 329-342. 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research. Generating and assessing evidence for 

nursing practice (9th ed). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.  

 



 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

28 

Ramachandra. (2013). Hypochondria - Historical Perspectives, Diagnosis and Management. 

Asian Journal Of Nursing Education & Research, 3(4), 219-223. ISSN-2231-1149  

 

Rehnsfeldt, A. (2015). Livsförståelse som utgångspunkt för patientens perspektiv. I L. Wiklund-

Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. (s.61-56). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Segersten, K. (2012). Användbara texter. I. F. Friberg (Red). Dags för uppsats (s.47-56).  Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Starcevic, V., & Berle, D. (2013). Cyberchondria: Towards a better understanding of excessive 

health-related Internet use. Expert Review Of Neurotherapeutics, 13(2), 205-213. 

doi:10.1586/ern.12.162 

 

Singh, K., Fox, J. E., & Brown, R. J. (2016). Health anxiety and Internet use: A thematic 

analysis. Cyberpsychology, 10(2), 98-118. doi:10.5817/CP2016-2-4 

 

Sunderland, M., Newby, J. M., & Andrews, G. (2013). Health anxiety in Australia: Prevalence, 

comorbidity, disability and service use. The British Journal Of Psychiatry, 202(1), 56-61. 

doi:10.1192/bjp.bp.111.103960 

 

Svensk sjuksköterskeförening . (2012). ICN:S etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 29 

november, 2017, från Swenurse, https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening . (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad 11 september, 2017,  från Swenurse, https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf  



 
Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

29 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad Reviderad 2016.  

Hämtad 19 Oktober 2017 från Swenurse 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/etik-publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf 

 

Warwick, H M,. & Salkovskis, P M. Hypochondriasis. Behav Res Ther 1990;28:105±117. 

doi:10.1016/0005-7967(90)90023-C 

 

Weck, F., Neng, J. B., Richtberg, S., Jakob, M., & Stangier, U. (2015). Cognitive therapy versus 

exposure therapy for hypochondriasis (health anxiety): A randomized controlled trial. Journal Of 

Consulting And Clinical Psychology, 83(4), 665-676. doi:10.1037/ccp0000013 

 

Wiklund Gustin, L. (2015). Psykologi för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur 

 

Öhlen, J. (2014). Perspektiv på lidande. I B. Andershed, B-M. Ternestedt, C. Håkanson (Red.), 

Palliativ vård: begrepp & perspektiv i teori och praktik. (s.137-148). Lund: Studentlitteratur. 
 




