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1. SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Nästintill 25 % av Sveriges befolkning drabbas någon gång i livet av 
ångestsyndrom och drabbar vanligen fler kvinnor än män. Att drabbas av ångest är något som 
kan förändra hela livssituationen och påverkar ständigt det dagliga livet. För att lära sig 
hantera ett liv som kantas av ångest kan olika copingstrategier ha en viktig betydelse.   
Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors copingstrategier för att klara av att leva med 
ångest.  
Metod: Studien är en litteraturstudie med induktiv ansats där resultatet är baserat på en 
manifest innehållsanalys av sex självbiografier.  
Resultat: Resultatet delades in i fyra kategorier och tio underkategorier. Resultatet visade att 
kvinnorna använde sig av positiva, destruktiva, kortsiktiga och hållbara copingstrategier.  
Slutsats: De copingstrategier som kvinnorna använde visade sig ha både en kortsiktig och en 
långsiktig ångetreducerande effekt. Kvinnorna använde sig av samma eller liknande 
copingstrategier i de olika kategorierna och ett mönster kunde utläsas.   
 
 
Tack till 
Tack till vår handledare Mikael Rask för handledning och god kontakt på vägen.  
Författarna vill även skänka ett särskilt tack till Vislanda Bibliotek som hjälpt oss få tag i alla 
självbiografierna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel KVINNORS COPINGSTRATEGIER FÖR ETT 
LIV MED ÅNGEST. En kvalitativ litteraturstudie 
baserad på självbiografier.  

Författare Lina Martinsson och Sofia Sunesson  

Utbildningsprogram Utbildningsprogrammet för sjuksköterskor 180hp  

Handledare Mikael Rask  
Examinator  Sylvi Persson 
Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och 

vårdvetenskap.	351 95 Växjö. 	

Nyckelord  coping, copingstrategier, kvinnor, ångest 



 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. BAKGRUND…...……………………………………………………………………. 1 

1.1 Psykisk ohälsa …………………….……………………………………………... 1  
1.1.1 Ångestsyndrom …………………………………………………………………..1  
1.1.2 Ångestsyndrom bland kvinnor …………………………………………...............1 
1.1.3 Behandlingsalternativ vid ångest och ångestsyndrom …………………………..2  
1.2 Copingstrategier……………………………………………………………….… 2 
1.3 Sjuksköterskans roll……………………………………………………………...2 

2. TEORETISK REFERENSRAM…………..…………………………………... 3 
2.1 Livsvärld…………………………………………………………………………. 3 
2.2 Mening och sammanhang………………………………………………………. 4 
2.3 KASAM………………………………………………………………………...... 4 

3. PROBLEMFORMULERING………...………………………………………....4  
4. SYFTE…………..……………………………………………………………………....5 
5. METOD……………….……………………………………………………………......5  

5.1 Design……………………………………………………………………………..5  
5.2 Datainsamling………………………………………………………………...…..6 
5.3 Urval………………………………………………………………………………6 
5.4 Analys……………………………………………………………………………..6 

6. FORSKNINGSETISKA ASPEKTER……...…………………………….......6   
7. RESULTAT……………………………………………………………………………7 
 7.1 Positiv coping………………………………………………………………….. …7 
 7.1.1 Kreativitet……………………………………………………………………......8 
 7.1.2 Fysisk aktivitet…………………………………………………………………...8  
 7.1.3 Rutiner…………………………………………………………………………...8 
 7.2 Kortsiktig coping………………………………………………………………....9 
 7.2.1 Tillfällig tillfredsställelse………………………………………………………..9 
 7.2.2 Tillfällig acceptans………………………………………………………….…...9 
 7.2.3 Byta fokus……………………………………………………………………… 10 
 7.3 Destruktiv coping…………………………………………………………….….10 
 7.3.1 Fysisk destruktivitet………………………………………………………….…10 
 7.3.2 Alkohol som coping…………………………………………………………….10 
 7.4 Hållbar coping…………………………………………………………………..11 
 7.4.1 Bearbetning…………………………………………………………………….11 
 7.4.2 Omgivniningens betydelse……………………………………………………...11 
8. DISKUSSION………………………...……………………………………………..12 

8.1 Metoddiskussion………………………………………………………………...12  
8.2 Resultatdiskussion…………………………………………………………...….14  
8.2.1 Fysisk aktivitet & Kreativitet.…………………………………………………. 14 
8.2.2 Tillfällig tillfredsställelse ……..……………………………………………….15  
8.2.3 Alkoholens påverkan…...……………………………………………………... 15 
8.2.4 Omgivningens betydelse ….……………………………………………………16 
8.2.5 Sjuksköterskan …………………………………………………………………16 
8.3 Fortsatt forskning……………………………………………………………….17 

9. SLUTSATS…………………….……………………………………………………..17 



 

 

REFERENSER 
BILAGOR  
Bilaga 1: Sökschema  
Bilaga 2: Kvalitetsgranskning av litteratur, mall  
Bilaga 3: Kvalitetsgranskning av litteratur  
Bilaga 4: Exempel på analysprocsessen    



 

 1 

1. BAKGRUND 
 
Den psykiska ohälsan och ångestsyndrom är ett växande problem i samhället och något som 
sjuksköterskan kommer att möta inom all hälso- och sjukvård. Av den svenska befolkningen 
drabbas kvinnorna i större omfattning än män av psykisk ohälsa och ångestsyndrom. För att 
kunna hantera den upplevda ångesten kan olika former av copingstrategier tillämpas.  
 
1.1 Psykisk ohälsa  
Psykisk ohälsa är ett begrepp som innehåller flera olika tillstånd och svårighetsgrader. 
Begreppet omfattar även mildare symtom som inte behöver innebära psykiatriska diagnoser. 
Av hela Sveriges befolkning i åldrarna 16-84 år uppgav 17% år 2018 att de upplevde ett 
nedsatt psykiskt välbefinnande. Bland män var andelen som upplevde ett nedsatt psykisk 
välbefinnande 14% medan bland kvinnor var siffran något högre och låg på 20% 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Psykisk ohälsa är något som kan drabba alla oavsett ålder och 
påverkar inte enbart den drabbade. För den som drabbas av psykisk ohälsa kan det ha negativa 
konsekvenser för dennes livssituation, men även att det påverkar individens anhöriga och 
närstående (Allgulander, 2019). I dagens samhälle finns det fortfarande fördomar gentemot 
psykisk ohälsa, vilket kan upplevas som ett stigma. Högberg, Magnusson, Lützén och 
Ewalds-Kvist (2012) förklarar att attityden och kunskapen kring psykisk ohälsa behöver öka i 
samhället för att främja acceptansen för de drabbade.  
 
1.1.1 Ångestsyndrom  
Av sveriges befolkning drabbas ungefär 25% av ångestsyndrom någon gång under livet 
(Socialstyrelsen, 2017). Sjukdomsförloppet vid ångestsyndrom ser olika ut för varje drabbad 
individ, men medför ofta ett skiftande sjukdomsförlopp med hög risk för återfall. Eftersom 
ångest upplevs olika för varje drabbad individ blir också symtombilden och följderna av den 
upplevda ångesten unik. Samtidigt som ångesten kan vara det stora problemområdet, alltså 
ångestsyndrom, kan ångesten även vara ett symtom på en psykiatrisk diagnos. För att klassas 
som ångestsyndrom ska individen uppvisa flera olika symtom som varit oföränderliga under 
en viss tid (Skärsäter och Ali, 2019).  Symtomen som kan uppstå vid en ångestreaktion kan 
upplevas både som somatiska och psykiska. Några av de somatiska symtomen som kan 
upplevas är ökad puls, påverkad andning, förhöjt blodtryck, spänning i muskler, svettningar, 
frossa och vidgade pupiller (Sjöström & Skärsäter, 2019). 
 
1.1.2 Ångestsyndrom bland kvinnor  
Bland vuxna som drabbas av ångestsyndrom ser man en markant skillnad mellan könen. 
Jämfört mellan könen så är det vanligen två till tre gånger fler kvinnor som drabbas jämfört 
med män (Socialstyrelsen, 2019). Även Calling, Midlöv, Johansson, Sundquist och 
Sundquists (2017) visar i sin studie att ångest har ökat bland befolkningen och att ökningen 
sker både bland män och kvinnor, men att ångest bland kvinnor är mer vanligt 
förekommande.  
 
Skärsäter och Ali (2019) beskriver ångest som något som ingår som en del i livet och  
som de flesta kvinnor kan drabbas av. Ångest kan upplevas på flera olika sätt och nivåer, allt 
från en normal kamp- och flyktreaktion till ett sjukligt tillstånd som drabbar individens 
livskvalité negativt, där kvinnans vardagliga liv och funktionsmöjligheter har påverkats av 
ångesten.  
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1.1.3 Behandlingsalternativ vid ångest och ångestsyndrom  
Den första kontakten med vården som är vanligast förekommande bland de som drabbats av 
psykisk ohälsa är inom primärvården. Av dessa är det en stor andel som söker för fysiska 
symtom eller att de upplever svårigheter med sömnen, oro eller nedstämdhet. De individer 
som söker hjälp inom primärvården och får en ångestdiagnos har rätt till att bli erbjudna 
behandling. Detta är dock ett kriterium som sällan uppfylls och många blir därmed inte 
erbjudna den hjälpen (Socialstyrelsen, 2019).  Det finns ett flertal olika behandlingsalternativ 
för ångest och ångestsyndrom som ska anpassas efter vilket lidande och påverkan det har på 
kvinnans vardagliga liv och sinnesstämning. Vanligtvis är läkemedelsbehandling 
förstahandsvalet för ångest men det finns även ett flertal andra behandlingsformer som kan 
hjälpa den drabbade individen. Precis som symtom och sjukdomsbild är individuell så är även 
behandling och olika behandlingsformer det. Det kan vara fysisk aktivitet, psykologisk hjälp, 
samtalsterapi och olika copingstrategier (Skärsäter & Ali, 2019).  
 
1.2 Copingstrategier 
Ett begrepp som vanligtvis används för att beskriva hur man hanterar och hittar strategier för 
en situation eller tillstånd är copingstrategier. Ordet coping kommer från engelskans ord cope 
som under 1600-talet fick betydelsen förmåga eller åtgärd. Coping handlar om att hitta 
strategier för att kunna hantera eller handskas med något som upplevs som en svårighet som 
påverkar livsvärlden. Ordet coping kan även betyda en förmåga att leva med en sjukdom eller 
funktionssvårighet. Copingstrategi handlar om att en grupp eller en individ tar sig an ett 
problem eller en uppgift för att sedan hitta strategier för att kunna hantera det 
(Psykologiguiden, u.å.).  
 
En copingstrategi används för att förhindra upplevelsen av något som kan upplevas obehagligt 
eller skrämmande, till exempel ångest. Det kan först upplevas som ett hot eller fara och 
individen som upplever detta, kan då agera med ett säkerhetstänk som sedan kan utvecklas till 
en copingstrategi.  Genom att använda sig av dessa olika strategier i en ångestfylld situation 
kan effekten kortsiktigt bli omedelbar minskad ångest (Korte, Unruh, Oglesby & Schmidt, 
2015).  
 
Nielsen och Knardahl (2014) förklarar relationen mellan individens copingförmåga och 
psykiska hälsa. De menar att en god och sund copingförmåga gynnar individens psykiska 
hälsa medan dysfunktionell copingförmåga missgynnar individens psykiska hälsa. Frazier et. 
al. (2003) menar att strategier för att hantera sin ångest är väldigt viktigt i bearbetningen till 
att bli bättre i sitt ångesttillstånd. Panayiotou, Karekla och Mete (2014) menar att både 
positiva och negativa strategier för att hantera ångest ger positiva resultat på ångestsymtomen, 
som kan ge en känsla av frihet och få den drabbade att i sin tur kunna släppa ångestkänslorna. 
 
 
1.3 Sjuksköterskans roll   
Inom all hälso- och sjukvård kommer sjuksköterskan att möta och bemöta personer med 
ångest, oro, depression och stress. Sjuksköterskan har en viktig uppgift precis som i all 
omvårdnad, att se till personen och dess anhöriga med ett helhetsperspektiv. Det är också 
viktigt att som sjuksköterska kunna bemöta och identifiera den psykiska ohälsa som personen  
kan uppleva. Detta för att sedan identifiera vilka behov personen har för att kunna ge rätt 
behandling och vård (Skärsäter & Ali, 2019). Psykisk ohälsa är en frekvent kontaktorsak i 
primärvården och sjuksköterskan kommer dagligen möta personer som söker för det. För att 
kunna arbeta med en personcentrerad vård så behöver sjuksköterskan våga ställa de frågor 
som behövs, även fast de kan vara känsliga (Björkman, Andersson, Bergström & Salzmann-
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Eriksson, 2018). Sandberg (2014) beskriver vikten av det första samtalet mellan 
sjuksköterskan och patienten. Genom att möta patienten med ett personcentrerat synsätt 
använder sjuksköterskan både sina medicinska kunskaper och visar en förståelse för 
patientens situation och livsvärld. 
 
Viljan att vårda och att bry sig om är en av de avgörande delarna i en sjuksköterskas vårdande 
roll. Det språkliga uttrycket att ’bry sig om’ hör ihop med omsorg, välvilja och omtanke som i 
sin tur är betydelsefullt hos den drabbade kvinnan. Genom att bry sig om som sjuksköterska 
förebygger och skyddar man mot skada och ont hos individer samtidigt som man berör 
individen genom att visa ett personligt engagemang. Detta kan ha en betydande roll vid 
bemötande hos någon som lever med ångest och som kämpar med sina copingstrategier, att få 
dem att känna sig sedda och hörda kan bli en stor milstolpe i måendet (Karlsson, 2017). 
 
2. TEORETISK REFERENSRAM 
 
Studien är skriven och bearbetad utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Vårdvetenskapen 
bygger främst på fyra konsensusbegrepp som är patient, hälsa, miljö och vårdande. 
Innebörden av dessa begrepp främjar till patientfokus samt hur kunskap ska användas för att 
kunna se hela patienten (Dahlberg och Segesten, 2010). Begreppen som används i denna 
studie är livsvärld, mening och sammanhang samt KASAM vilka alla är centrala begrepp 
inom vårdvetenskapen.  
 
2.1 Livsvärld 
Livsvärlden är en grund för vårdandet som innefattar både hälsa, lidande, välbefinnande och 
sjukdom hos varje individ. Livsvärlden och dess tillvaro kan inte separeras från en människa, 
den har ingen egen existens. Genom att sätta sig in i individens livsvärld och skapa förståelse 
kring den kan vårdaren stärka individens hälsoprocesser, främja välbefinnande och utöva ett 
vårdvetenskapligt vårdande. Genom att ha ett livsvärldsperspektiv i vårdandet inkluderas 
patienten och dess närstående så att patientfokuset stärks. När en person drabbas av ångest 
och psykisk ohälsa sätts hela livsvärlden i gungning och tillvaron kan bli försvagad (Dahlberg 
& Segesten, 2010). 
 
Ett livsvärldsteoretiskt perspektiv innebär att se hela människan och hålla ett fokus på vad 
hälsa och lidande innebär för individen i fråga. Perspektivet beskriver hur livets alla delar 
uppfattas av individer. En stor del av hur livsvärlden uppfattas är genom individens hälsa, det 
betyder att när hälsan sätts på prov genom till exempel ångest kan hälsan istället bli till ett 
lidande och drabba livsvärlden (Ekebergh, 2015b).  
 
Livsvärlden är individuell och förstås olika hos olika individer. Hur livsvärlden upplevs 
speglas från upplevelser och erfarenheter samt förståelsen för hur olika situationer ska 
hanteras. Alla lever i samma värld men i olika liv och med helt olika livsvärldar. Individer 
som upplever ångest på ett eller annat sätt påverkas hela tiden av ångesten och det i sin tur 
påverkar livsvärlden. När individen använder en viss copingstrategi vid ångest fås 
erfarenheter som kan användas längre fram, på så vis påverkas livsvärlden dagligen 
(Ekebergh, 2017). 
 
 
2.2 Mening och sammanhang 
Alla människor söker efter mening och sammanhang i livets alla faser, längtan efter känslan 
av ett meningsfullt liv är primär. Vad som är meningsfullt och som bringar mening och 
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sammanhang till en individ är individuellt och kan inte jämföras. Det som någon upplever 
som starkt och meningsfullt behöver inte upplevas vara det för en annan individ. När 
upplevelsen av ångest och psykisk ohälsa blir verklig kan känslan av både mening och 
sammanhang bli rubbad. Sammanhang kan hämtas både från gemenskap, ensamhet, hälsa och 
sjukdom. Det är en individuell känsla som kan kopplas till existensen (Dahlberg och Segesten, 
2010). 
 
När individer har ett meningsfullt sammanhang så upplever de oftast att de har hälsa medan 
om sammanhanget sviktar så kan en känsla av vilsenhet och ensamhet uppstå. Individer 
kopplar även tid och rum till meningsfullhet, en plats kan kännas trygg och som ett hem 
genom att ha en meningsfullhet för individer. Copingstrategier kan i sin tur bli något som 
tyder på mening och sammanhang för en individ, ett sätt att ta sig vidare från sin ångest. 
(Ekebergh, 2015a). 
 
2.3 KASAM 
KASAM står för känsla av sammanhang och innefattar de tre delbegreppen begriplighet, 
meningsfullhet och hanterbarhet. För att kunna uppleva KASAM så behöver individen 
uppleva de tre delbegreppen (Willman, 2019).  
 
Begriplighet anses avspegla hur vida en person kan förstå en händelse, oavsett om det drabbar 
personen själv eller någon i personens omgivning. Hanterbarhet handlar istället om hur en 
person kan hantera händelser med hjälp av sina egna resurser. Beroende på hur personen 
hanterar situationen kan det upplevas att resurserna räckte till eller inte räckte till, eller att det 
skulle vara ödet. Meningsfullhet pekar på hur mycket engagemang en person kan känna kring 
en händelse eller situation, hur mycket motivation som finns för att till exempel bli fri från sin 
ångest. Detta kan variera från att känna ett stort engagemang och motivation till att känna 
total meningslöshet (Langius-Eklöf & Sundberg, 2019). 
 
Beroende i vilken grad individen upplever känslan av begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet, har stor betydelse för hur hög nivå av KASAM som individer upplever. Alla 
faktorer är i enhet av varandra på verkas således ständigt varandra, vilket gör att om det finns 
en brist i känslan av hanterbarhet kommer det även ner känslan av begriglighet och 
meningsfullhet. Detta kan ske vid ångest och andra sjukdomar (ibid). Även Wärnå-Furu 
(2017) skriver om KASAMs betydelse som en känsla av sammanhang. Hur en individ kan 
uppleva sin KASAM kan ha avgörande betydelse för hur hon sen kan hantera en stressfylld  
situation som till exempel ångest (ibid).  
 
3. PROBLEMFORMULERING  
 
Ångest är ett tillstånd som ökar bland befolkningen vilket ökar lidandet och i samhället finns 
det fortfarande fördomar gentemot ångest. Kvinnor är de som vanligen drabbas av ångest och 
använder sig av olika copingstrategier för att kunna hantera ångesten. Vid ångest så kan 
känsla av sammanhang minska vilket kan leda till en brist på att finna mening och 
sammanhang i vardagen och i livet. Meningsfullheten blir då ifrågasatt och livet blir 
ifrågasatt. 
 
 Sjuksköterskan kommer att möta personer med ångest oberoende på vilken arbetsplats den är 
på. Sjuksköterskans kall med att bry sig om för att kunna hantera en patients eller närståendes 
ångest är viktigt i det framtida yrket, då det i många situationer är en allmänsjuksköterska som 
är den första som kommer att möta personers ångest.  
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Eftersom utbildningen för allmänsjuksköterskor inte har något större fokus på psykisk ohälsa, 
behövs fördjupade kunskaper kring hanteringsförmågor i samband med ångestproblematik för 
att i framtiden kunna arbeta med en personcentrerad vård även i ångestlindrande syfte. Det 
finns idag inte mycket forskning inom området vilket visar att ytterligare studier inom 
området behövs. Genom att arbeta personcentrerat främjar sjuksköterskan patientens  
livsvärld och stärker den genom att stärka hälsan.  
 
4. SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa kvinnors copingstrategier för att klara av att leva med 
ångest.  
 
5. METOD  
 
5.1 Design 
En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats genomfördes där resultatet utgick från 
självbiografier (Kristensson, 2014). Genom att ha utgått från självbiografier var det möjligt att 
ta del av individers egna upplevelser där de skrivit med egna ord för att skapa en bild av dem 
själva och i detta fallet deras copingstrategier kring ångest (Dahlborg-Lyckhage, 2017). 
 
Fokus på studien var att belysa sex kvinnors sätt att hantera sin ångest. En narrativ analys 
genomfördes där redan skrivna berättelser eller texter analyseras genom en manifest 
innehållsanalys. Frågeställningar där människors erfarenheter och upplevelser står i fokus är 
ofta komplexa, däremot är det genom texter skrivna om människors upplevelser möjligt att 
kunna ta del av deras livsvärld och vardag (Dahlborg- Lyckhage, 2017). 
 
5.2 Datainsamling 

Insamling av data har skett genom en litteratursökning via databasen Libris som är ett 
bibliotekssystem och söktjänst som används nationellt. En akademisk databas innehåller 
kvalitetsgranskat material som används för att få relevant information och underlag för att 
kunna genomföra studier eller forskning (Östlundh, 2017).  

 

Sökord som användes var: ångest*, biografi*, självbiografi*, psykisk ohälsa*. Sökorden 
användes i olika former och kombinationer med olika filter. Första sökningen där sökorden 
ångest, biografi och självbiografi användes gav elva träffar och den andra sökningen med 
sökorden psykisk ohälsa och självbiografi gav även den elva träffar där vissa böcker redan 
kommit upp i den första sökningen (Bilaga 1). Utifrån dessa sökträffar valdes sen sex böcker 
ut för att läsas och granskas på en djupare nivå enligt kvalitetsgranskningen källkritik av tryck 
text (Segesten, 2017b) (Bilaga 2). Kvalitetsgranskningen utgick från en mall med sex frågor 
(Bilaga 3). Eftersom alla dessa frågor kunde besvaras vid granskningen av samtliga böcker 
bedömdes kvaliteten som god och samtliga böcker inkluderades i studiens material.  
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5.3 Urval 

Studien byggdes på det urval som gjorts enligt ändamålsenliga sökningar samt det urval som 
bedömdes vara tillräckligt informationsgivande för att besvara studiens syfte i resultatet.  

Kristensson (2014) rekommenderar att urvalet ska innefatta spridda åldrar för att få en så stor 
variation som möjligt på området. Dessa rekommendationer följdes för att kunna svara på 
syftet med en bredd för att täcka så många copingstrategier som möjligt hos kvinnor. 

Inklusionskriterier: Böckerna skulle vara publicerade mellan åren 2017 och 2019 samt att de 
skulle vara självbiografier skrivna av kvinnor med ångest. Det skulle endast vara svenska 
författare och böcker skrivna på svenska. Kvinnornas ålder skulle vara över 18 år.  
Exklusionskriterier: Böcker som hade ett annat perspektiv än författarens eget eller var 
skrivna av någon annan än personen som upplevde sjukdomen exkluderades. Även böcker 
som beskrev ångest i kombination någon annan allvarlig sjukdom, t.ex. cancer exkluderades. 
 

5.4 Analys 

Självbiografierna valdes ut och lästes samt analyserades enligt en induktiv, manifest, 
konventionell innehållsanalys. Författarna till studien läste tre självbiografier var för att sedan 
diskutera och analysera de sex böckerna tillsammans. En manifest innehållsanalys innebär att 
beskriva de uppenbara och synliga aspekterna i texten. Böckerna lästes för att bryta ner 
materialet till meningsbärande enheter, kondenserad text, koder, underkategorier och 
kategorier som i sin tur svarar på studiens syfte. Genom att presentera de meningsbärande 
enheterna som citat i texten stärks studiens pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). Att 
genomföra en konventionell innehållsanalys innebär att utgå från innehållet i texten och att 
sedan koda den för att få fram kategorier eller teman som kommer direkt från texten 
(Danielsson, 2017). För att kunna påvisa hur resultatet har framkommit och för att öka 
studiens tillförlitlighet redovisas ett exempel från analysprocessen (Bilaga 4).  

 
6. FORSKNINGSETISKA ASPEKTER  
 

De forskningsetiska riktlinjer som Helsingforsdeklarationen beskriver följdes i studien genom 
att inte förvränga materialet, inte dra några slutsatser från självbiografierna eller låta 
förförståelsen påverka resultatet. Helsingforsdeklarationen är framtagen av The World 
Medical Association (WMA) och är etiska riktlinjer framtagna för medicinska och 
vårdvetenskapliga studier som är baserade på mänskliga iakttagelser och forskningsresultat. 
Den främjar de mänskliga rättigheterna och beskriver hur personer ska vara anonyma och att 
ingen data ska kunna kopplas till någon specifik person. I riktlinjerna beskrivs 
konfidentialitetskrav samt hur etiska prövningar behöver göras till en studie 
(Helsingforsdeklarationen, 2018).  

 
Då studien baserades på offentliga, publicerade självbiografier var en etisk prövning eller 
behov att anonymisera materialet inte relevant. Författarna till studien höll sig nära texterna 
och kodade resultatet med en viss försiktighet för att inte blanda in egna tankar och känslor.  
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Författarna tog även hänsyn till sin egen förförståelse och läste med syftet i åtanke för att 
undvika att de meningsbärande enheterna speglades i författarnas egna förförståelse i 
resultatet, samt att de läste med ett öppet sinne för att se textens mening och innebörd. 
Förförståelsen diskuterades före analysen samt under analysens gång då författarna hade en 
bild över hur de trodde att resultatet skulle ta form som inte stämde överens med hur det såg 
ut. De har en förförståelse genom sin lärda kunskap genom utbildningen samt att de har egna 
erfarenheter kring ämnet. Dahlborg-Lyckhage (2017) beskriver hur man som författare har sin 
förförståelse med sig genom egna erfarenheter och lärd kunskap. 
 

7. RESULTAT 

 

Analysen i studien gav fyra kategorier (positiv coping, kortsiktig coping, destruktiv coping 
och hållbar coping) med tillhörande tio underkategorier (Tabell 1).  

Tabell 1. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategorier  

 

 Positiv Coping 

- Kreativitet 

- Fysisk aktivitet  

- Rutiner 

 

Kortsiktig Coping 

- Tillfällig tillfredsställelse  

- Tillfällig Acceptans 

- Byta fokus 
 

 Destruktiv Coping - Fysisk destruktivitet 

- Alkohol som coping 

 Hållbar Coping - Bearbetning  

- Omgivningens betydelse 

 

7.1 Positiv Coping  

Nästan alla kvinnorna som skrivit om sina copingstrategier använde sig av någon form av 
positiv coping där kreativitet sågs som det mest använda, men även fysisk aktivitet och rutiner 
användes. De kunde finna styrka i sina positiva copingstrategier och mildra sin ångest.   
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7.1.1 Kreativitet 

Kreativitet var något som de flesta kvinnorna använde sig av i något stadie (Sidebäck, 2017, 
Eriksson, 2017 & Thåström, 2017). Skrivande, målande, lyssna på musik, mindfullness, 
läsning var exempel på kreativa strategier som de använde sig av. De beskrev hur det hjälpte i 
stunden som ångestlindrande men även i förebyggande syfte då det verkade lugnande. En av 
kvinnorna skrev om hur hennes sinne blev lugnt och fridfullt genom målning.  

 
Jag är fri när jag målar, även om jag vet att det är en beställning, fri och lugn. Precis 
som när jag skriver så försvinner jag in i inspirationsbubblan där tid och rum och 
känslor upphör. (Thåström, 2017, s. 153) 
 

Kreativa aktiviteter kunde stänga in känslorna och på så vis minskade ångesten eller till och 
med bröt ångesten helt i vissa fall. Många av kvinnorna skrev om hur skrivande kunde läka 
eller göra någon lycklig. Genom att de gjorde något kreativt tog de positiva känslorna över, 
framför de negativa. ”Det musikerna kände fick utlopp i texter som jag använde som terapi.” 
(Sidebäck, 2017, s. 93). Musik användes i många fall så som Sidebäck har skrivit, att texterna 
kunde användas som terapi och på så sätt bröt mönstret av ångest och gav en känsla av 
igenkänning i texterna från musikerna som skrivit ner sina känslor.   
 

7.1.2 Fysisk aktivitet 

Kvinnorna använde sig av promenader och löpning som copingstrategier när de upplevde att 
ångesten var som störst (Eriksson, 2017, Albo, 2019 & Lindgren, 2017). Att de använde sig 
av fysisk aktivitet hade olika anledningar och i flera fall så låg inte det huvudsakliga fokuset 
på själva träningen när de upplevde ångest. Utan att de behövde bryta mönstret och komma ut 
utanför lägenheten. Mera långsiktigt så var det den fysiska aktiviteten som var en positiv 
copingstrategi, eftersom den fysiska aktiviteten förknippades med en ångestreducerande 
effekt. ”Jag var tvungen att ge mig ut och springa. Träningen var fortfarande ett sätt för mig 
att dämpa min oro och ångest på.” (Albo, 2019, s. 94).  
 

7.1.3 Rutiner  
Flera av kvinnorna beskrev hur rutiner och vanor påverkade deras vardag positivt och hade en 
positiv inverkan på deras ångest (Lindgren, 2017 & Thåström, 2017). De beskrev hur 
ångesten hade blivit mildare och lättare att hantera när vardagen hade varit strukturerad, samt 
att de ibland hade vetat när ångesten brukade slå till på dygnet eller vid vilka tillfällen vilket 
gjorde det lättare att förbereda sig.  
 
En av kvinnorna beskrev hur stor betydelse rutiner, kost och vanor hade haft i hennes liv för 
att hantera ångest bättre. Hon skrev om hur regelbundna och näringsrika måltider hade varit 
en central del i ett självomhändertagande. Genom regelbundna och näringsrika måltider kunde 
hon göra ångesten mildare som vid flera tillfällen blev mindre påtagligt.“Rutiner och vanor är 
motsatsen till stress och en förutsättning för att vi ska vara fungerande människor.” 
(Lindgren, 2017 s. 112). Hon beskrev hur hon använde sig av att skriva upp sina 
veckoplaneringar för att inte behöva bli överraskad av något eller bryta sina rutiner med att 
sova för länge som i sin tur skulle gav ångest. Genom att få kontroll på vardagen genom 
rutiner och vanor kunde hon även minska stressen som i sin tur var en negativ faktor för 
ångestpåverkan (ibid).  
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7.2 Kortsiktig coping  

Copingstrategier som tillfällig tillfredsställelse, tillfällig acceptans och att byta fokus var 
något som alla kvinnorna använde sig av i olika former och sammanhang. Dessa kortsiktiga 
strategier var de som mest frekvent användes och de som kändes mest naturliga för kvinnorna.  

 

7.2.1 Tillfällig tillfredsställelse  

Att tillfälligt lindra sin ångest var något som alla kvinnor använde sig av mer eller mindre. 
Med tillfällig tillfredsställelse kunde de antingen bryta mönster eller lura sig själva till något 
mer positivt som i sin tur minskade ångesten (Ullhed, 2019, Thåström, 2017, Sidebäck, 2017, 
Eriksson, 2017, Lindgren, 2017 & Albo, 2019).  

 
Genom att börja morgonen med ett leende i sängen innan jag går upp för frukost kan 
jag lura mig själv in på en mer positiv väg. Fake it until you make it. (Thåström, 2017 
s. 278). 
 

En av kvinnorna beskrev hur hon lurade sig själv till en mer positivt inställning medan en 
annan av kvinnorna berättade om hur hon grät i duschen, däremot ingen annanstans än i 
duschen vilket ledde till en tillfällig tillfredsställelse av att kunna släppa ut all gråt och alla 
känslor på ett ställe (Sidebäck, 2017, s. 58). Ullhed (2019, s. 97) skrev om hur hon mådde 
bättre av att ge bort eller sälja saker och att det kändes som en lättnad av att få ge bort något 
av hennes egna saker till någon annan. Den tillfälliga tillfredsställelsen kunde hjälpa till att 
lindra ångestkänslor och ge en mer positiv inställning i situationen. Alla dessa 
copingstrategier var tillfälliga och gav en tillfällig tillfredsställelse som kunde mildra 
ångestkänslorna. I längden blev inte ångesten mildare eller uteblev helt, utan kunde i vissa fall 
bli starkare efteråt, men för stunden fungerade copingstrategierna och mildrade ångesten.  
 

7.2.2 Tillfällig acceptans  

En del i att leva ett liv med ångest var för kvinnorna att tillfälligt acceptera ångesten och andra 
känslor som kan uppstå vid ångest. Den tillfälliga acceptansen beskrevs på olika sätt av 
kvinnorna. En del var att acceptera sitt mående precis som det var, för att kunna finna sig i 
den känslan och på så sätt inte gå ner sig i ångesten. Medan en annan del var att acceptera 
tiden och ge tiden en chans. ”Ge tiden en chans att bevisa att väntan på ångest förblir just 
det. En väntan på något som aldrig inträffar.” (Sidebäck, 2017, s. 54).  

Kvinnorna upplevde att acceptansen var en viktig del för att kunna leva ett liv som kantades 
av ångest och i stunden var acceptansen en viktig copingstrategi för att klara av ångesten. 
Flera kvinnor beskrev att genom att acceptera sin ångest och situation blev ångesten mindre 
påtaglig. En av kvinnorna förklarade att genom att acceptera att det tar tid och går långsamt 
innan ångesten försvinner, så gjorde det att hon upplevde att ångesten inte längre kvävde 
henne. ”Babysteps. Acceptera att det går långsamt.” (Eriksson, 2017, s. 136).  
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7.2.3 Byta fokus  

Att byta fokus var för flera av kvinnorna en frekvent använd copingstrategi, som såg olika ut 
för varje kvinna (Eriksson, 2017, Sidebäck, 2017 & Albo, 2019). Det huvudsakliga fokuset 
låg inte i vad de gjorde annorlunda utan det viktiga för kvinnorna var att bryta mönstret. 
Genom att byta fokus blev det naturligt för kvinnorna att deras tankar skingrades vilket gjorde 
att de kortsiktigt upplevde en ångestdämpande effekt. Flera av kvinnorna som använde sig av 
denna copingstrategi bytte vanligtvis fokus till en fysisk aktivitet eller rörelse. Men fokuset 
låg inte på den fysiska aktiviteten och att det skulle göra att de mådde bättre, utan det som var 
strategin här var att de bytte fokus från en sak till en annan. ”Ibland knyter man på sig 
joggingskorna en andra gång för dagen och fokuserar på att benen värker av trötthet och inte 
bara brist på psykisk ork.” (Sidebäck, 2017, s. 58).  
 

7.3 Destruktiv Coping  

Alla kvinnorna hade använt sig av någon form av destruktiv coping för att lindra sin ångest 
vid något tillfälle, vissa mer och vissa mindre. De använde sig av både fysiska och negativa 
copingstrategier som kunde klassas som destruktiva. Med destruktiv coping menas strategier 
som kan skada kvinnornas fysiska och psykiska hälsa långsiktigt.  

 

7.3.1 Fysisk destruktivitet  
Flera av kvinnorna använde sig av destruktiva handlingar för att lindra eller bryta sin ångest 
(Albo, 2019, Thåström, 2017 & Ullhed, 2019). De beskrev det som att de hade fått känna 
något annat än ångest och att använda sig av en annan sorts smärta för att kunna koppla bort 
ångestkänslorna och känna sig verklig igen.  
 
En av kvinnorna beskrev hur hon brukade slå sig själv på låren för att inte känna ångesten och 
komma tillbaka till nuet, vilket resulterade i att hon alltid hade blåmärken över låren och blev 
öm och hade ont (Thåström, 2017, s. 132). En annan av kvinnorna kräktes för att bli av med 
känslorna, “Jag sprang till badrummet och spydde ner i toaletten den fruktan som satt bo i 
min kropp, och som jag visste inte tänkte flytta.”(Ullhed, 2019, s. 11). Alla kvinnorna beskrev 
sina destruktiva handlingar som något de gjorde för att känna något annat än ångest, att kunna 
lämna den ångestfulla smärtan för en stund och istället känna någon fysisk smärta som kunde 
bli starkare för stunden. En annan beskrev hur hennes ångest var som ett svart hål som hon 
försökte fylla med olika destruktiva handlingar som alkohol, sex, slösaktig shopping och att 
ge sig in i destruktiva relationer. Allt för att försöka dölja sin ångest och istället få känna 
smärtan från de destruktiva handlingarna (Thåström, 2017). Medan Albo (2019, s. 53) 
beskrev hur hon hade låtit sig vara hungrig och tyckt sig känna en kontroll över känslan vilket 
gav en tillfredsställelse och blockerade på så vis ångesten.  
 

7.3.2 Alkohol som coping  

Alkohol som copingstrategi var något som flera av kvinnorna använde sig av för att dämpa 
ångesten både kortsiktigt och långsiktigt. Flera av kvinnorna använde sig av alkoholen för att 
kunna klara av och hantera den upplevda ångesten (Albo, 2019, Thåström, 2017 & Ullhed, 
2019). Med hjälp av alkoholen beskrev kvinnorna att ångesten försvann för stunden och att de 
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vågade mer, vilket gjorde att de kunde ta del av sociala tillställningar. “Jag drack alkohol för 
att döva mina känslor och för att våga träffa killar.” (Ullhed, 2019, s. 28.)  

En av kvinnorna beskrev att alkoholen både var det som dämpade hennes ångest och känsla 
av ensamhet, men också att hon i flera stunder upplevde att alkoholen var hennes räddning. 
Med det menade hon att det blev en räddning ifrån en vardag som enbart kantades av ångest. 
”Minst två vardagar i veckan drack jag även två, tre glas vin hemma i min ensamhet, om inte 
mer. Det var min räddning när oron och ångesten var som störst.” (Albo, 2019, s. 67).  
 

7.4 Hållbar Coping  

Hållbar coping var något som flera av kvinnorna använde sig av för att bearbeta sin ångest 
och kunna bli bättre på att hantera den i längden. Det var för många något som hjälpte dem att 
få ångesten att bli en parentes i deras liv och inte längre ett utropstecken.  

 

7.4.1 Bearbetning  

Bearbetning var för flera av kvinnorna deras sätt att ta sig ut ur ångesten och hitta tillbaka till 
sitt liv. Livet där ångesten inte var den största känslan eller den stora pusselbiten. Många av 
kvinnorna hade tagit hjälp av andra, använt sig av terapi eller utbildningar inom terapi och 
självhjälp för att bearbeta livet och de delar där ångesten hade påverkat dem som mest (Albo, 
2019, Lindgren, 2017 & Ullhed, 2019).  

 
I KBT:n fick jag alltså lära mig hur tankar påverkar känslor, att identifiera mina 
automatiska tankar och underliggande antaganden, samt ifrågasätta rimligheten i de 
tankarna och trosföreställningarna. (Lindgren, 2017, s. 92) 
 

En annan av kvinnorna beskrev hur hon bearbetade sin ångest genom att återuppleva vissa 
platser och tillställningar för att arbeta med känslorna som var kopplade till något specifikt. “I 
mitt tillfrisknande behövde jag ta itu med det svåra att åka till platser där jag upplevt svår 
ångest eller depression.”(Ullhed, 2019, s. 88). De olika sätten att bearbeta var individuella för 
alla kvinnorna, men något som alla hade med sig var att ha tagit hjälp på ett eller annat sätt för 
att lära sig att bearbeta sin ångest.  
 

7.4.2 Omgivningens betydelse  

För alla kvinnor hade omgivningen en stor betydelse i deras långsiktiga och hållbara 
copingstrategier. En viktig copingstrategi för flera av kvinnorna var att berätta för någon om 
att allt inte var okej eller att de inte mådde bra. Det som var viktigast för kvinnorna var inte 
hur omgivningen reagerade utan att de faktiskt vågade prata med sin omgivning. Genom att 
våga prata om ångesten och alla de känslor som kan uppstå runt den så resulterade det till en 
ångestdämpande effekt.  

 

För att kunna uttrycka vårt sanna Jag måste vi våga öppna upp oss inför våra känslor 
och visa oss sårbara. Det innebär att våga prata om det som känns svårt och uttrycka 
det vi tänker och känns inombords, hur jobbigt det än är. (Albo, 2019, s. 204).  
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Flera av kvinnorna beskrev hur de hade fått hjälp av vården och att det hade en stor betydelse 
för dem (Sidebäck, 2017, Albo, 2019 & Eriksson, 2017). Genom att ge vården tillit blev det 
en copingstrategi för kvinnorna, att de skulle få den hjälp de behövde och att de inte var 
ensamma i sin ångest. Omgivningen i form av vården hade en stor del för flera av kvinnornas 
ångest och genom att kunna ge sin tillit till vården så upplevde de att ångesten lindrades. Det 
var alltså att ge sin tillit till vården som var kvinnornas copingstrategi och inte vården i sig. 
”Lättnaden. Att gå hem och vara förstådd. Jag vågar tro på att vården tänker hålla mig i 
handen tills jag kan hantera livet själv.” (Eriksson, 2017, s. 135). 
 

8. DISKUSSION  

 

Syftet med studien var att belysa kvinnors copingstrategier för att klara av att leva med 
ångest. Studiens design var en kvalitativ litteraturstudie med manifest innehållsanalys som 
ansågs vara det bästa för syftet och att nå resultatet.  
 
 Resultatet visade att kvinnorna använde sig av samma eller liknande copingstrategier. De 
mest frekvent använda copingstrategierna var de kortsiktiga, positiva och destruktiva, dessa 
var representerade hos alla kvinnor i studien.  
 

8.1 Metoddiskussion  

Syftet för studien ska vara tydligt och enkelt att sätta i perspektiv (Carlsson, 2017). Genom att 
ha ett avsmalnat syfte som är tydligt kunde syftet besvaras i resultatet. Genom en bra 
problemformulering fick studien rätt inriktning. Syftet med studien var att belysa kvinnors 
copingstrategier för att klara av att leva med ångest.  

 

Studiens design var en kvalitativ litteraturstudie med en manifest innehållsanalys där 
resultatet baserades på sex självbiografier. Att använda självbiografier ansågs vara relevant då 
det skulle kunna svara på studiens syfte. Det ansågs även relevant då personernas känslor och 
personliga erfarenheter kunde komma till uttryck. Ifall studiens resultat hade utgått från 
vetenskapliga artiklar hade det tagit för lång tid att hitta relevant information då det är 
bristande forskning inom ämnet. En provsökning gjordes på vetenskapliga artiklar innan 
processen började och gav för få träffar på artiklar vilket gjorde valet av självbiografier givet. 
En manifest innehållsanalys användes då texterna från självbiografierna skulle bearbetas 
utifrån ett strukturerat arbetssätt. Det ansågs vara rätt arbetssätt för den här studien då den 
manifesta innehållsanalysen enligt Kristensson (2014) riktar sig mot texter, dagböcker och 
filmer med mera. En intervjustudie hade tagit längre tid och med den nivå som studien varit 
på hade intervjuer inte varit relevant. En kvantitativ analys hade inte varit lämplig då studiens 
resultat inte är mätbart, en metaanalys är till för att kunna mäta och jämföra om en handling är 
bättre än en annan (Segesten, 2017a). För studiens syfte hade ångest och dess copingstrategier 
varit svåra att mäta eller jämföra och därför valdes inte en kvantitativ analys. En fördel var att 
resultatet baserades på självbiografier vilket innebar att texterna inte var analyserade tidigare 
och var en primärkälla vilket gör att någon annans förförståelse inte kan ha påverkat 
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resultatet. 
 

Vid datainsamlingen användes databasen Libris som är den enda databasen som finns för att 
söka efter självbiografier. Databasen är anpassad för biblioteken där den används som en 
katalog. En bibliotekarie på Linnéuniversitetets bibliotek hjälpte till och guidade genom 
sökningar och alternativa sökord vilket gav en bättre grund att stå på för att få relevanta 
sökningar.  Libris i sig är bristfällig och sökningarna blev felaktiga vid vissa tillfällen och fick 
anpassas för att uppnå ett så korrekt sökresultat som möjligt. Självbiografierna sorterades ut 
efter titel och därefter lästes sammanfattningarna på böckernas baksidor för att bedöma 
huruvida de var relevanta eller ej. En fördel med att ha använt Libris som databas var att 
databasen är svensk och alla sökningar kunde göras på svenska och behövde därför inte 
översättas. Kvalitetsgranskningen av litteraturen genomfördes med Segestens källkritik av 
tryckt text som är anpassad för skrivna, tryckta texter. En kvalitetsgranskning kräver en 
medveten och kritisk bedömning av böckerna. Självbiografier är skrivna av författare som 
beskriver sitt eget liv och sin egen livshistoria och anses därmed vara trovärdig samt granskad 
av det publicerande förlaget (Segesten, 2017b). Kvalitetsgranskningen genomfördes genom 
att besvara sex frågor, då samtliga böcker kunde besvaras under alla frågorna så togs alla 
böcker med, de var alla utgivna och publicerade av ett förlag som då har gjort en 
kvalitetsgranskning och etiskt granskat böckerna. Hade någon av böckerna inte kunnat 
besvaras under någon fråga hade den i det fallet uteslutits ur studien.   

 
Genom en manifest analys höll sig föreliggande författare textnära och var ständigt medvetna 
om sin förförståelse och personliga åsikter. Genom att vara medvetna om förförståelsen och 
personliga åsikter kunde föreliggande författare lägga det åt sidan och resultatet påverkades 
således inte av detta. Hade en latent analys gjorts så hade författarnas förförståelse haft en 
större påverkan på resultatet (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Författarna upplevde dock under sin 
analys att om en latent analys hade använts, hade resultatet påverkats på ett annat sätt än vid 
det manifesta då det i självbiografierna fanns mycket material för en latent analys. Den latenta 
innehållsanalysen innebär att tolka betydelser och meningen i en text, det som inte syns eller 
står beskrivet med ord men som kan förstås och tolkas under ytan (Kristensson, 2014).   

 
Trovärdighetsbegreppet kan beskrivas genom fyra dimensioner: tillförlitlighet, överförbarhet, 
giltighet och verifierbarhet. Dessa begrepp ska beskrivas för att säkerställa trovärdigheten 
(Kristensson 2014). För att stärka tillförlitligheten har triangulering använts under analysfasen 
då båda författarna tillsammans analyserade och tolkade det insamlade materialet efter 
datainsamlingen. Genom ett brett urval med kvinnor i blandade åldrar stärktes 
tillförlitligheten då det täckte olika åldersdimensioner.  

 

Överförbarheten sträckte sig till kvinnor i Sverige samt till den svenska sjukvården då 
studiens resultat endast var baserat på kvinnors copingstrategier. Det var även fokuserat till 
kvinnor i Sverige och förhåller sig då bäst till Sverige då kulturella skillnader kan förekomma 
i andra länder. Verifierbarheten stärktes genom att citat från självbiografierna presenterades 
direkt i resultatet och visade att ytterst få tolkningar hade gjorts för att hållas till en manifest 
analys. Giltigheten var stark då resultatet baserades på självbiografier som var publicerade 
mellan år 2017-2019 vilket tyder på att studien är högst aktuell.  
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En etisk egengranskning eller etikansökan för studien var inte aktuell då resultatet baserades 
på redan publicerade böcker som då genomgått en etisk granskning. Genom att ha hållit sig 
nära texterna och inte tolkat de meningsbärande enheterna så hölls även en god etik mot 
författarna till självbiografierna då deras egna berättelser inte omformulerades eller 
ifrågasattes i studien.  

 

Författarna valde att läsa tre självbiografier var för att sedan diskutera böckerna och analysera 
dem tillsammans, vilket eventuellt påverkade resultatet. Då studien skulle göras under 
tidsbegränsning så fanns inte tiden för båda att läsa alla sex böckerna och analysprocessen 
hade fått mindre tid och hade påverkats negativt. Att dela upp och läsa tre böcker var inför 
analysprocessen kunde ses som en styrka, då en av dem hela tiden kunde vara objektiv till de 
utvalda meningsenheterna och se hur det skulle kunna besvara syftet när det var taget ur 
sammanhanget och när en manifest analys gjordes. Dahlborg-Lyckhage (2017) menar att vid 
flera berättelser kan de läsas var för sig för att sedan analyseras tillsammans med de utvalda 
meningsenheterna. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I studiens resultat visade sig flera olika copingstrategier vara frekvent använda och de 
kategoriserades in i de fyra olika kategorierna: positiv coping, kortsiktig coping, destruktiv 
coping samt hållbar coping.   

8.2.1 Fysisk aktivitet & Kreativitet  

Att leva med ångest är något som påverkar hela livsvärlden för de drabbade kvinnorna. För att 
kunna hantera den negativa påverkan som ångest har och kunna uppnå en ångestreducerande 
effekt så använde kvinnorna olika copingstrategier. Genom att ha använt sig av positiva 
copingstrategier så som fysisk aktivitet och kreativitet så uppnådde kvinnorna dels en 
ångestreducerande effekt men också en positiv stund som även på längre sikt kunde minska 
ångesten.  

Ett tydligt fynd i studien var att kvinnorna använde sig av fysisk aktivitet som en 
copingstrategi. Genom fysisk aktivitet bröt de mönster, skingrade tankar och upplevde en 
ångestreducerande effekt. Men också att den fysiska aktiviteten hade en ångestreducerande 
effekt långsiktigt för deras ångest. Sjöström och Skärsätter (2019) styrker detta genom att 
förklara fördelarna med fysisk aktivitet då det kan hjälpa den drabbade individen att koppla 
bort faktorer som kan framkalla och förvärra ångesten. En annan fördel med fysisk aktivitet är 
att det också har en ångestreducerande effekt (ibid). Samtidigt så menar Lucibello, Parker och 
Heisz (2019) för att uppnå den mest effektiva ångestreducerande effekten genom träning så 
behöver den drabbade personen uppleva en svår ångest. För de personerna med lindrigare 
ångest så ger inte träning samma ångestreducerande effekt. Träning kan bidra till att känna 
mening och sammanhang vilket Dahlberg & Segesten (2014) beskriver som en primär sak hos 
människan, det kan ligga i till exempel träning där människan tränar för att kunna bryta 
ångesten och åter känna mening och sammanhang då det i stunden blir bristande vid ångest. 
Således visade resultatet att fysisk aktivitet som copingstrategi var positivt för de drabbade 
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kvinnorna. Eftersom det inte förvärrade ångesten och för att fysisk aktivitet hade en 
ångestreducerande effekt, både kortsiktigt och långsiktigt. 

Studien visade att en frekvent använd copingstrategi var kreativitet som kvinnorna upplevde 
som en positiv strategi som gav en ångestreducerande effekt. Kreativitet för kvinnorna 
innebar skapande i form av text och bild. Genom skapandet som copingstrategi kunde 
kvinnorna hantera sin ångest. Cross och Brown (2019) förklarar vidare att kvinnorna i deras 
studie som använde sig av någon konstform som aktivitet minskade sina ångestkänslor. Det 
visade positiva resultat i användandet av kreativitet som behandlingsform för ångesttillstånd. 
Med det positiva resultatet kunde de även se hur medvetenheten, välbefinnandet och känslan 
för sammanhang ökade. Langius-Eklöf & Sundberg (2019) beskriver begreppet känsla av 
sammanhang som att känna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet och hur detta 
främjar för ett välbefinnande. Lepp (2019) styrker detta genom att förklara att människans 
sinnen stimuleras av konst. Med hjälp av den kan människan skapa ett avbrott och finna en 
meningsfullhet i ensamheten. Detta framhäver även Santamäki Fischer (2019) när hon 
förklarar att musik, konst och litteratur kan avleda och skapa känslan av inre vila och ro. 
Genom kreativiteten kan människan hitta små betydelsefulla tillfällen som skapar en paus i 
det lidandet man kan uppleva i sin livsvärld.  Således visade resultatet att kreativitet för 
kvinnorna innebar skapande i olika former och med skapandet som strategi kunde kvinnorna 
uppnå en ångestreducerande effekt. Kreativitet som copingstrategi fungerade som en positiv 
och viktig del för kvinnorna i att kunna leva med ångest. 

 

8.2.2 Tillfällig tillfredsställelse  

Kortsiktiga copingstrategier var något som alla kvinnorna använde sig av, de kategoriserades 
till tillfällig tillfredsställelse, tillfällig acceptans och att byta fokus. Alla dessa strategier var 
tydligt använda i syfte att tillfälligt lindra ångesten och att få något annat att tänka på. Den 
mest frekvent använda strategin enligt resultatet var tillfällig tillfredsställelse som var en 
strategi alla kvinnorna använde sig av vid något tillfälle. En av kvinnorna beskrev hur hon till 
viss del lurade sig själv till en mer positiv inställning genom att le på morgonen medan en 
annan endast tillät sig gråta i duschen för att släppa ut alla känslorna på ett och samma ställe 
på en bestämd tidpunkt för att lätta på ångesten. Deras strategier för att minska ångesten 
fungerade i stunden men i längden var de inte hållbara och kunde istället förvärra ångesten i 
efterhand. Sjöström och Skärsäter (2019) stärker detta med att skriva om hur olika reaktioner 
som minskad aktivitet, undvikande beteende, besvikelser med mera kan uppstå vid ångest och 
i kort sikt kan hjälpa och minska ångesten medan det på lång sikt kan stjälpa och ge en ökad 
ångestkänsla. Skärsäter och Ali (2019) beskriver hur viktigt det är att den drabbade individen 
ska ha kortsiktiga mål för att minska ångesten i ett akut skede men att det även behövs 
långsiktiga strategier för att kunna bearbeta ångesten i längden och då även stödja individens 
livsvärld. De kortsiktiga copingstrategierna är alltså viktiga för att lindra ångesten i ett akut 
skede men kan på längre sikt förvärra ångesten.   

 

8.2.3 Alkoholens påverkan  

Destruktiv coping innebär copingstrategier som långsiktigt kan skada kvinnan mer och kan 
även leda till ohälsa. Men genom att använda sig av alkohol som copingstrategi kunde 
kvinnorna uppnå en kortsiktig och effektiv ångestreducerande effekt. Därför kan alkohol vara 
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en viktig del för kvinnorna kortsiktigt medan långsiktigt kan alkoholen skada dem mer. I 
studiens resultat framkom det att alkohol var en copingstrategi som kvinnorna använde sig av 
för att kunna hantera och leva med sin ångest. Kvinnorna använde alkoholen för att få en 
snabb ångestdämpande effekt och det var till en början en kortsiktig strategi. Men för flera av 
kvinnorna resulterade denna copingstrategi till ett destruktivt beteende. I Corbin, Farmer och 
Nolen-Hoekesmas (2013) studie förklarar de att dricka alkohol används som en aktiv 
copingstrategi. Det påvisades tydliga samband mellan ju mer ångest personerna hade, desto 
mer alkohol intogs. Kraftigt drickande minskade stressrelaterad ångest, negativa känslor och 
problematik. Konsumtion av alkohol var deras mest använda copingstrategi. Samtidigt så 
menar Ask Torvik et al. (2019) att eftersom alkohol är en frekvent använd copingstrategi för 
ångest så är det viktigt att behandla ångestproblematiken för att kunna förebygga ett eventuellt 
framtida alkoholproblem. Samtidigt förklarar Ringsberg (2019) att alkohol kan vara en möjlig 
bakomliggande orsak till att man drabbas av psykisk ohälsa och ångest. Dahlberg och 
Segesten (2014) skriver om livsvärlden som utgör hållningen när man närmar sig själv, i 
kvinnornas läge där alkoholen hade blivit en copingstrategi blev det en bristande livsvärld där 
alkoholen blev ett sätt att ta sig längre bort från sig själv och på lång sikt så hotade alkoholen 
kvinnornas existens och livsvärld. Alltså fungerade alkohol som copingstrategi på ett sätt som 
dämpade kvinnornas ångest och som i vissa fall även blev räddningen när ångesten var som 
störst. Som copingstrategi är alkohol en kortsiktig lösning på ett liv med ångest men som på 
längre sikt kan skada kvinnornas hälsa och generera större ohälsa.  

 

8.2.4 Omgivningens betydelse  

Resultatet visade att hållbar coping var något som alla kvinnor använde sig av i någon form, 
men det var inte den mest förekommande copingstrategin. Hållbar coping i resultatet syftade 
på bearbetning och omgivningens betydelse i läkandet från ångest. För kvinnorna hade 
omgivningen en stor betydelse i deras ångest och coping. Samtal med deras omgivning om 
ångesten kunde ses som både långsiktiga och kortsiktiga copingstrategier. Panayotou och 
Karekla (2013) beskriver att stöd ifrån omgivningen skapar positiva reaktioner och ökar 
välbefinnandet hos de kvinnor som drabbats av ångestproblematik. Genom att aktivt söka 
omgivningens stöd eller att omgivningen har visat sitt stöd i första hand ger långsiktigt en 
ångestreducerande effekt. Detta stärker Dour et al. (2014) i sin studie där de förklarar att det 
sociala stödet kan hjälpa den drabbade personen och bidra till minskad ångest. Även fast den 
drabbade personen får annan behandling för sin ångest så är det sociala stödet fortfarande 
minst lika viktigt. Ekebergh (2017) beskriver hur livsvärlden påverkas av allt som händer runt 
omkring oss, personliga erfarenheter och möten med andra människor. Kvinnorna i studien 
påverkades av alla möten som skedde med människor runt omkring sig och det sociala stödet 
som de upplevde gav i sin tur en positiv inverkan på deras livsvärld. Således visade resultatet 
att samtal med omgivningen som copingstrategi hjälpte kvinnorna både kortsiktigt och 
långsiktigt. Att få stöd ifrån omgivningen hjälpte kvinnorna dels i att hantera sitt liv som 
kantads av ångest men det gav även en ångestreducerande effekt.  
 

8.2.5 Sjuksköterskan 

Resultatet pekade på att sjuksköterskan eller vården inte hade haft en betydande roll för någon 
av kvinnorna i sin ångestlindring utan att deras copingstrategier var bearbetade av dem själva. 
I den kliniska vården kan sjuksköterskor idag genom den här studien både öka sina kunskaper 
kring ångestproblematiken samt hur kvinnornas copingstrategier reducerade ångesten. Då 



 

 17 

psykiatri och psykologi inte har en stor del i utbildningen för allmänsjuksköterskor så kan 
föreliggande studie stärka kunskapen kring ångestproblematiken som finns i samhället idag. 
Skärsäter och Ali (2019) förklarar att den första kontakten som ges vid psykisk ohälsa är ofta 
en kontakt med en sjuksköterska via vårdcentralen eller annan inrättning. Detta styrker även 
Skärsäter och Wiklund-Gustin (2019) och menar också att sjuksköterskans roll har förändrats 
över tid och har idag ett större ansvar gentemot vården vid psykisk ohälsa.  Därför behövs det 
mer utbildning kring psykisk ohälsa i utbildningen för blivande sjuksköterskor.  

   

8.3 Fortsatt forskning  

Studiens resultat visade att copingstrategier ger en ångestreducerande effekt vilket också 
framkommer i tidigare forskning. Trots detta behövs vidare forskning i ämnet då tidigare 
forskning främst fokuserar på både kvinnor och män samt ångest som en biverkan av någon 
annan diagnos, som till exempel cancer. 

 

Då ångesten ökar i samhället så behövs vidare forskning kring ämnet för att öka kunskapen 
kring ångest och dess hantering för att kunna hjälpa så många som möjligt. Det behövs även 
mer kunskap kring hur ångest och psykisk ohälsa kan förhindras och stoppas innan den blir 
omfattande och behöver behandling.  

 

Författarna till studien bar med sig sin förförståelse genom arbetets gång och hade därför en 
föreställning om hur resultatet skulle kunna se ut. Detta stämde dock inte överens med hur 
resultatet faktiskt såg ut vilket kan tyda på att verklighetsförankringen till kunskapen som lärts 
ut under sjuksköterskeutbildningen är bristfällig och behöver utvecklas mer samt att fler 
studier kring ämnet behövs. 

 

9. SLUTSATS 

 

Studiens resultat visar att de copingstrategier som används både har en kortsiktig och en 
långsiktig ångestreducerande effekt. De olika copingstrategierna kunde kategoriseras in i fyra 
olika kategorier: positiv coping, kortsiktig coping, destruktiv coping och hållbar coping. 
Många av kvinnorna använde sig av samma eller liknande copingstrategier och ett mönster 
framträdde som visade att fysisk aktivitet som copingstrategi var positivt för de drabbade 
kvinnorna. Även kreativitet i olika former och med skapandet som strategi kunde ge 
kvinnorna en ångestreducerande effekt. De kortsiktiga copingstrategierna var alltså viktiga för 
att lindra ångesten i ett akut skede men kan på längre sikt förvärra ångesten. Alkohol som 
copingstrategi fungerade ångestdämpande på ett kortsiktigt sätt som i vissa fall också blev 
räddningen när ångesten var som störst. Samtal med omgivningen som copingstrategi hjälpte 
kvinnorna både kortsiktigt och långsiktigt. Stöd från omgivningen gav en ångestreducerande 
effekt och hjälpte kvinnorna att hantera sitt liv som kantades av ångest. 
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Sjuksköterskan kommer med stor sannolikhet att möta personer med ångest. Att använda sig 
av copingstrategier kan då hjälpa sjuksköterskan med att ställa rätt typ av frågor för att 
förhindra destruktiva handlingar samt att ge tips och råd på positiva och hållbara 
copingstrategier som personen kan använda sig av. 
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Bilaga 1: Sökschema litteratur. 
 

Databas Datum Sökord Avgränsning Antal 
träffa
r 

Självbiografier Utvalda 
självbiografier  

Libris  2019-10-
09 

Ångest*  2295   

  Ångest* + 
Biografi* 

 166   

  Ångest* + 
Biografi* + 
Självbiografi
* 

 36   

  Ångest* + 
Biografi* + 
Självbiografi
* 

Språk: svenska 
+ Typ: bok 

25   

  Ångest* + 
Biografi*+ 
Självbiografi
* 

Språk: svenska 
+ Typ: bok + 
Utgivningsår: 
2017 - 2019 

10 (11 
st med 
dubbl
etter 
av 
utgåv
or) 

Att överleva cancer 
men inte våga leva 
(Cecilia Läckberg, 
2019) 

 

     Orimlig onödig oro 
(Jenny Nylén, 
2017) 

 

     Minut för minut: 
min väg ut ur 
ångest och 
depression (Kerstin 
Ullhed, 2019) 

Minut för 
minut: min väg 
ut ur ångest 
och depression 
(Kerstin 
Ullhed, 2019) 

     Ibland mår jag inte 
så bra (Therése 
Lindgren, 2017). 

Ibland mår jag 
inte så bra 
(Therése 
Lindgren, 
2017). 

     Addicted  to life! : 
bakom masken 
(Annika Banfield, 
2019) 

 

     Jag som var så 
rolig att dricka vin 
med: rapport från 
ett år som nykter 
alkoholist 
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(Rebecka Åhlund, 
2019) 

     Jag upphäver 
gravitationen 
(Marius Alexander 
Forselius, 2017) 

 

     Försvinner och 
stannar kvar (Jenny 
Eriksson, 2017)  

Försvinner och 
stannar kvar 
(Jenny 
Eriksson, 
2017) 

     Bipolär: Livet i en 
berg och dalbana 
(Linda Norstedt, 
2017)  

 

     När änglarna tog 
vid (Ulrika Skog, 
2019) 

 

Libris  2019-10-
09 

Psykisk 
ohälsa* 

 1831   

  Psykisk 
ohälsa + 
självbiografi* 

 47   

  Psykisk 
ohälsa + 
självbiografi* 

Språk: 
Svenska 
Typ: Bok  

34   

  Psykisk 
ohälsa + 
självbiografi* 

Språk: 
Svenska 
Typ: Bok 
Utgivningsår: 
2017-2019 

9 (11 
st med 
dubbl
etter 
av 
utgåv
or) 

Vid världens ände: 
en bok om psykisk 
ohälsa efter trauma 
(Jessica Thåström, 
2017) 

Vid världens 
ände: en bok 
om psykisk 
ohälsa efter 
trauma (Jessica 
Thåström, 
2017) 

     Min sårbara kropp: 
roman (Helena 
Österlund, 2019) 
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     Aldrig ensam 
(Charlie Eriksson, 
2017) 

 

     Det gör ont när 
hjärtat brister: en 
samling med texter 
om psykisk ohälsa, 
kärlek, livet och 
tystnad (Josefin 
Sidebäck, 2017) 

Det gör ont när 
hjärtat brister: 
en samling 
med texter om 
psykisk ohälsa, 
kärlek, livet 
och tystnad 
(Josefin 
Sidebäck, 
2017) 

     Jag önskar att jag 
aldrig hade blivit 
född (Nikeisha 
Andersson; 
medförfattare 
Behrang Behdjou, 
2019) 

 

     Vid vansinnets 
rand 2 (Pebbles 
Karlsson Ambrose, 
2019) 

 

     Mitt sanna jag: från 
medberoende till 
frihet (Caroline 
Albo, 2019) 

Mitt sanna jag: 
från 
medberoende 
till frihet 
(Caroline 
Albo, 2019) 

     Skulden jag bär på: 
två systrar - två 
världar (Elisabet 
Höglund, 2019) 

 

     Ibland mår jag inte 
så bra (Therése 
Lindgren, 2017) 

Redan 
inkluderad  



 

 4 (33) 

Bilaga 2: KVALITETSGRANSKNING AV LITTERATUR, MALL 
Källkritik av tryckt text (Segesten, 2017, s.56).  
 

• Vilken form av litteratur är detta - vetenskaplig, lärobok, debattbok, 
populärvetenskap etc.?  

• Vem är ansvarig utgivare och därmed juridiskt ansvarig för boken eller 
tidskriften i fråga?   

• Vem/vilka är författare/författarna - vilken kompetens har de, vilka värderingar 
har de, vilket perspektiv har anlagts, vilket mål har de haft?   

• När trycktes källan - har tidpunkten någon betydelse för kunskapskvaliteten, 
för att förstå innehållet, av annan orsak?   

• Har texten blivit kvalitetsgranskad - av vem, i vilket syfte?   

• På vilket sätt kan jag använda denna text för att utveckla akademisk och 
 professionell kunskap inom mitt ämnesområde?  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Bilaga 3: Kvalitetsgranskning av litteratur  

Titel 
Författare 
Utgivningsår 

Litteraturform Ansvarig 
utgivare, 
förlag & 
ort  

Författaren & 
dennes 
perspektiv 

Tidpunkt 
för tryck 
av boken 

Kvalitets-
granskning 
& etisk 
granskning 

Kan innehållet i 
boken främja till 
akademisk 
utveckling inom 
vårdvetenskapen?  

Minut för 
minut, min 
väg ut ur 
ångest och 
depression. 
 
Kerstin 
Ullhed 
 
2019 

Självbiografi Kerstin 
Ullhede  
 
Vulkan 
bokförlag 
 
Stockholm  

Hypnoterapeut 
och livscoach.  
Hon skriver om 
sitt liv med 
ångest och hur 
det påverkat 
henne samt hur 
hon lärt sig 
hantera det.  

Tryckt 
2019, 
skriven 
2018 efter 
att ha 
blivit fri 
från sin 
ångest 
som hon 
haft under 
hela sitt 
liv. 

Granskad 
av 
bokförlaget.  

Kerstin beskriver 
sin ångest och sin 
hantering av den 
med egna ord och 
ger en tydlig bild 
av hennes 
upplevelse.  

Ibland mår 
jag inte så 
bra.  
 
Therese 
Lindgren  
 
2017  

Självbiografi Therese 
Lindgren  
 
Månpocket  
 
Stockholm  

Youtuber, 
skriver ur 
hennes 
perspektiv om 
att vara känd 
och må dåligt.  

Tryckt 
2017, 
boken 
skrevs 
efter en 
utmattning 
och 
depression 
under 
2015.  

Granskad 
av 
bokförlaget. 

Therese sätter ord 
på sina känslor och 
hur hon hanterar 
sin ångest med 
hjälp av youtube 
och andra sätt.  

Försvinner 
och stannar 
kvar.  
 
Jenny 
Eriksson  
 
2017 

Självbiografi Jenny 
Eriksson  
 
Idus förlag 
 
Lerum  

Studerar till 
bibliotekarie, 
hon skriver om 
sin ångest i två 
perspektiv. 
Ångesten kring 
utbrändhet och 
ångest kring att 
växa upp med 
en förälder som 
har Alzheimers 
sjukdom. 

Tryckt 
2017, 
skriven 
när hon 
vuxit upp 
och efter 
faderns 
död.  

Granskad 
av 
bokförlaget. 

Jenny beskriver sin 
ångest, 
återhämtning och 
hennes sätt att 
hantera ångesten 
på. Från att vara en 
människa som 
aldrig suttit still till 
att inte kunna resa 
sig ifrån sängen 
och resan tillbaka. 

Vid världens 
ände: en bok 
om psykisk 
ohälsa efter 
trauma.  
 
Jessica 
Thåström  

Självbiografi / 
memoar 

Jessica 
Thåström  
 
Vulkan 
Bokförlag  
 
Stockholm  

Föreläsare, 
berättar om sin 
resa från en 
stroke och en 
våldtäkt som 
gett daglig 
ångest och hur 
hon tagit sig 

Tryckt 
2017, 
skriven 
efter att ha 
lärt sig att 
hantera 
sin ångest 
och sina 

Granskad 
av 
bokförlaget. 

Jessica beskriver 
sin väg från att inte 
kunna gå utanför 
dörren till att 
kunna stå och 
föreläsa inför 
främmande 
människor.  
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2017  

vidare och 
hanterat det.  

trauman.  

Det gör ont 
när hjärtat 
brister: en 
samling med 
texter om 
psykisk 
ohälsa, 
kärlek, livet 
och tystnad.  
 
Josefin 
Sidebäck  
 
2017  

Självbiografi  Josefin 
Sidebäck 
 
BoD 
 
Stockholm   

Studerar till 
gymnasielärare. 
Hon skriver 
personligt 
utifrån sitt 
vardagliga liv 
om allt från 
ångest, 
hjärtekross, 
relationer och 
hennes tankar.   
 

Tryckt 
2017. 
Skriven 
om sitt liv 
och 
nutiden.  

Granskad 
av 
bokförlaget. 

Josefin skriver om 
hennes vardag som 
ständigt kantas av 
ångest. Om hur hon 
själv får hitta sina 
egna strategier för 
att kunna leva med 
ångesten. 

Mitt sanna 
jag, från 
medberoende 
till frihet.  
 
Caroline 
Albo  
 
2019 

Självbiografi  Caroline 
Albo 
 
Blue 
Publishing  
 
Stockholm  

Samtalsterapeut 
och 
energiterapeut 
inom IRIZ. 
Hon skriver om 
sitt liv som 
kantas av 
ångest och hur 
IRIZ kan hjälpa 
dig som läsare. 
  

Tryckt 
2019. 
 

Granskad 
av 
bokförlaget. 

Caroline skriver 
om sin psykiska 
ohälsa och ångest 
samt hur hon 
hanterar den. Hon 
skriver om hur 
IRIZ hjälpte henne 
finna strategier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 (33) 

Bilaga 4: Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad text Kod Underkategori Kategori 
“Men genom att 
göra det jag alltid 
brunnit för, 
genom att skriva 
på ett totalt 
utlämnande sätt, 
renades jag från 
en stor del av 
kaoset.” 

Genom att skriva 
utlämnande 
renades jag från 
kaos.  

Skrivandet renade 
kaoset.  

Kreativitet Positiv coping   

”Ge tiden en 
chans att bevisa 
att väntan på 
ångest förblir just 
det. En väntan på 
något som aldrig 
inträffar. ”	

Ge tiden en chans 
att bevisa att 
väntan på ångest 
förblir just det. 	

Ge tiden en chans	 Tillfällig 
Acceptans 	

Kortsiktig coping	

”Det var inte 
förrän i terapin, 
när jag aktivt 
började jobba 
med mig själv och 
mitt förflutna, 
som jag kunde 
förstå orsaken till 
min dåliga 
självbild och 
börja bygga upp 
min självkänsla 
på nytt.”	

I terapin började 
jag jobba med 
mig själv och 
bearbeta mitt 
förflutna och 
kunde bygga upp 
min självbild 
igen. 	

Terapin hjälpte 
mig bearbeta. 	

Bearbetning 	 Hållbar coping	


