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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Panikångest kännetecknas av återkommande panikattacker som efterföljs av stark 

rädsla, ångest samt beteendeförändring hos den drabbade. Panikångest drabbar fler kvinnor 

än män och kan leda till försämrad livskvalitet. Tio procent av Sveriges befolkning drabbas 

någon gång i livet av en panikattack. Anledningen till att kvinnor drabbas oftare än män är 

inte fastställt men socioekonomisk ställning, biologi, kränkningar och överfall kan vara 

tänkbara orsaker. Negativa attityder och stigmatisering mot personer som lider av psykisk 

ohälsa förekommer hos vårdpersonal.   

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av panikångest 

Metod: En kvalitativ metod användes baserad på tre stycken patografier. Analys av data 

genomfördes utifrån Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier och sex underkategorier. Kvinnorna 

beskrev en förändrad vardag som grundade sig i ett förändrat tankesätt och en rädsla. De 

upplevde en förändrad självbild med känslor av skam och en förlorad identitet. Kvinnornas 

fysiska och psykologiska upplevelser vid en panikattack beskriver deras känslor av panik.  

Slutsats: Att drabbas av panikångest innebär ett lidande både psykiskt och fysiskt. Som 

sjuksköterska är det viktigt att förstå de drabbade kvinnornas upplevelse för att kunna ge en 

god omvårdnad.  

Nyckelord: omvårdnad, kvalitativ, kvinnor, panikattack, panikångest, patografi, psykisk 

ohälsa, upplevelse
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Inledning 
En av de största patientgrupper som vid upprepade tillfällen söker vård inom primärvården 

för sina besvär är personer med panikattacker och ångest (Smits et al., 2014). Ångest och 

besvär relaterade till ångest står för cirka 35 % av sjukskrivningarna i Europa (King et al. 

2011). Panikångest är ett tillstånd av psykisk ohälsa som innebär isolerade panikattacker och 

rädsla för nya panikattacker (Socialstyrelsen 2016). Tio procent av Sveriges befolkning 

drabbas någon gång i livet av en panikattack. En panikattack kommer plötsligt men 

försvinner oftast inom några minuter. För att få panikångest bekräftat krävs flera 

återkommande panikattacker och däremellan en rädsla för ytterligare attacker som ger 

beteendeförändringar (ibid.). Diskriminering är vanligt förekommande mot personer som 

lider av psykisk ohälsa (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Negativa attityder 

förekommer även bland vårdpersonal och bland de som går utbildning inom vård och omsorg 

(Arvaniti et.al, 2009). 

 

Forskning har visat på skillnader mellan män och kvinnor vid panikattacker. Kvinnor känner i 

högre utsträckning mer andningsbesvär och en känsla av att kvävas än männen (Sheikh, 

Leskin & Klein, 2002). Statens folkhälsoinstitut (2009) gjorde en sammanställning av troliga 

orsaker till panikångest som visade att socioekonomisk ställning, biologi, kränkningar och 

överfall skulle kunna vara grundläggande orsaker till denna skillnad men att det inte går att 

generalisera och att mer forskning behövs. Cirka 25 % av alla kvinnor får någon gång under 

livet ångest som är besvärande (Socialstyrelsens, 2016). Panikångest drabbar i större 

utsträckning kvinnor än män (Westergren, 2016) och kan vara en orsak till försämrad 

livskvalitet (Hollifield et al., 1997). Det behövs därför fler studier kring upplevelsen av 

panikångest, och då särskilt kvinnors upplevelser, för att vid kontakt med hälso- och sjukvård 

bättre kunna stödja dessa personers välbefinnande. 
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Bakgrund 

Kvinnor och psykisk ohälsa 
Kvinnor har idag en högre levnadsålder än män, trots detta mår kvinnor generellt sämre, får 

mer läkemedel utskrivet och är sjukskrivna oftare än män (Hovelius, 2009). Malterud (2004) 

menar att kvinnor är den grupp som lider mest av så kallade obestämda symtom, symtom som 

till exempel smärta, oro eller allmän sjukdomskänsla. Det kan leda till att kvinnor inte känner 

att deras besvär blir tagna på allvar när de söker vård. Kvinnors oförstådda besvär har visat 

sig ha låg status bland vårdpersonal, längst ner finns fibromyalgi och ångest som båda är 

överrepresenterade av kvinnor (ibid.).  

 

Kvinnor har till stor del god kännedom om sina egna resurser, vilket bör beaktas vid åtgärder 

och behandling. Genom att respektera och synliggöra kvinnors upplevelser av sin ohälsa kan 

känslan av välbefinnande stärkas (Hovelius, 2009). Eriksson (1987) beskriver att en 

upplevelse är subjektiv, vilket innebär att den är sann för personen som upplever den. 

Upplevelsen kan ske i mötet med sitt inre eller genom möten med andra människor. En 

upplevelse är individens egen och ingen annan kan tolka denna upplevelse. Det som bidrar 

till upplevelsevärlden är individens medvetenhet om sig själv och sin livsvärld. Djupet i 

upplevelsen kommer när den innefattar och engagerar hela människan (ibid.). 

Panikångest 
Panikångest kännetecknas av stark oro och ångest och tillståndet innebär oväntade 

panikattacker och en ständig rädsla och oro för nya panikattacker (Ottosson & D'Elia, 2008). 

En panikattack innebär att drabbas av flera fysiologiska symtom och attacken når maximal 

intensitet inom några minuter och avtar inom en timme. Vanliga symtom vid panikattacker 

kan vara plötsliga kognitiva symtom bland annat rädsla och obehag och även fysiologiska 

symtom som till exempel hjärtklappning, darrningar, svettningar, ökad andningsfrekvens och 

en känsla av att kvävas (Sheikh, Leskin & Klein, 2002). Vid en panikattack sätts det 

sympatiska nervsystemet igång vilket är en del av människans autonoma nervsystem och som 

är icke viljestyrt. Det gör att panikattackerna styrs av ofrivilliga impulser som kommer snabbt 

och intensivt (American Psychiatric Association, 2013). För att få diagnosen panikångest ska 

personen ha upplevt minst fyra symptom, haft minst två attacker med efterföljande oro under 

en månads tid och även fått ett förändrat beteende av attackerna (Socialstyrelsen, 2016). En 
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individ kan även få en begränsad panikattack vilket är när färre än fyra symptom upplevs, det 

innebär inte att det ger ett mindre lidande (American Psychiatric Association, 2013). De 

fysiologiska symtomen orsakar ofta att flertalet misstolkar tillståndet och kopplar det till 

annan sjukdom (Skärsäter, 2014). Patienter med panikångest söker ofta vård via primärvård 

eller somatisk akutvårdsmottagning på grund av sina fysiologiska symtom. Att patienterna 

känner oro för livshotande sjukdom, till exempel hjärtinfarkt, skapar en svårighet vid 

bedömning och diagnostisering (Brenner, Rydell & Skoog, 2016). 

Orsaker till panikångest 

Det finns inte någon klarlagd orsak till varför människor får panikångest men det har visat sig 

att ärftlighet och psykosociala faktorer kan vara bidragande faktorer (Westergren, 2016). 

Enstaka panikattacker kan utlösas av bland annat koffein, sömnbrist, nikotin och abstinens 

(Brenner, Rydell & Skoog, 2016). Feltolkning av hjärnans signaler kan också leda till att en 

panikattack utvecklas (Westergren, 2016). När en människa ställs inför något som kan 

uppfattas hotfullt eller främmande förbereder kroppen sig på flykt, andningen påverkas, 

musklerna blir spända och hjärtat slår snabbare. Detta kan göra att en ond cirkel startar och en 

panikattack uppstår, symtomen blir starkare och det triggar mer oro och attacken stegrar 

(Clark, 1986). Familjerelaterade konflikter har visat sig vara en bidragande faktor till att 

drabbas av panikångest. Det kan grunda sig på hur uppväxten varit, kulturella aspekter eller 

kommunikationsproblem inom familjen som orsakar stress (Shim, Lee och Park, 2016). 

Bryant, Creamer, O’Donnell, McFarlane och Silove (2014) visade att patienter som fått vård 

efter trauma och reagerat med en stressreaktion hade högre risk att drabbas av panikångest 

senare i livet. 

Att leva med panikångest 

Personer med panikångest har ökad risk för sämre livskvalitet och särskilda riskfaktorer är 

samtidig depression och emotionell instabilitet (Hollifield et al., 1997). Andra psykiatriska 

besvär har visat sig hos majoriteten (98 %) av personer med panikångest. Den mest 

förekommande diagnosen är depression men även annan ångestproblematik förekommer 

(Tilli, Suomunen & Karlsson, 2012). Agorafobi är en vanlig konsekvens av panikångest, det 

innebär en rädsla för att vistas på vissa platser som kan upplevas trånga eller där personen 

inte har kontroll på omgivningen (Sjöström & Skärsäter, 2014). Risk för alkoholberoende 

förekommer hos personer med panikångest och runt 40 % har någon form av 

alkoholproblematik (Tilli, Suomunen & Karlsson, 2012). Personer med panikångest upplever 
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svårigheter i att utföra dagliga aktiviteter och känner ett missnöje över olika faktorer som 

påverkar deras livskvalitet negativt (Carpiniello et al., 2002).  

Omvårdnad och behandling vid panikångest 

Personer med panikångest tolkar ofta sina fysiologiska symtom som en somatisk sjukdom, 

vilket leder till ett flertal regelbundna vårdbesök förknippade med oro och lidande innan 

panikångest bekräftas (Socialstyrelsen, 2016). När en patient söker akut vård för panikångest 

kan de ofta uppleva att de blir missförstådda eller nonchalant behandlade av vårdpersonal 

(Allgulander, 2008). En stor del av patienterna med ångestproblematik har ingen behandling 

för denna (Kroenke, Spitzer, Williams, Monahan & Löwe, 2007). Den vanligaste åtgärden 

som visat sig effektiv vid panikångest är kognitiv beteendeterapi och antidepressiva 

läkemedel (Socialstyrelsen, 2016). Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för olika 

former av psykoterapier. Det innebär att belysa individens tankar, känslor och beteenden för 

att uppnå förändring i ett beteende (Tranströmer, 2012). En bedömning av patientens risk för 

att skada sig själv och att ta sitt liv bör alltid göras vid ångestproblematik. En somatisk 

undersökning bör göras för att lugna patientens oro för annan sjukdom och förklara samspelet 

mellan psykiatriska besvär och kroppsliga reaktioner (Brenner, Rydell & Skoog, 2016).  

 

Skärsäter (2014) menar att sjuksköterskan tillsammans med patienten bör identifiera orsaker 

som utlöser panikattackerna och försöka förhindra att en panikattack utvecklas. 

Sjuksköterskan bör stötta patienten i att uppnå tillräcklig sömn och att fortsätta leva sitt 

vardagliga liv för att inte utveckla agorafobi eller isolering som kan förvärra panikångesten. 

Aktivitet och motion kan bidra till att minska negativa tankar och spänningar vid ångest. 

Sjuksköterskan bör uppmana och ge stöd till patienten att undvika nikotin, koffein och 

alkohol för att reducera stressorer som kan vara orsak till panikångest (ibid.). Att prata 

lugnande och andas tillsammans med en patient som har en panikattack kan hjälpa patienten 

att få kontroll på sin rädsla och ångest (Brenner, Rydell & Skoog, 2016). Det är viktigt att 

sjuksköterskan visar ett lugn i mötet med patienten (Allgulander, 2008). Sjuksköterskan bör 

ha ett personcentrerat förhållningssätt och vara lyhörd för att hjälpa patienten både kortsiktigt 

och långsiktigt. Det viktigaste är att få patienten att känna sig trygg och skapa ett förtroende. 

Kommunikationen är en avgörande del i mötet och att samtala om det som känns svårt kan 

bidra till ett ökat välbefinnande (Skärsäter, 2014). Att ge patienten rätt information är en 

viktig faktor för resultatet av behandlingen (Socialstyrelsen, 2016). I varje vårdande möte 

finns det tillit och makt som ligger i händerna på sjuksköterskan (Delmar, 2012). Omvårdnad 
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bör oavsett orsak ges utifrån en helhetssyn av människan, som bland annat innebär att möta 

och synliggöra patientens individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

  

Livserfarenhet har visat sig vara avgörande för att förhindra eller dämpa panikångest. Äldre 

personer har visat att de kan använda sig av olika strategier mot sin ångest genom att dra 

fördel av tidigare erfarenheter i liknande situationer. Individens livssituation har också visat 

sig vara en viktig faktor för att hantera sin panikångest (King et al. 2011). För att hjälpa 

patienten att lättare förstå och hantera sin situation kan sjuksköterskan förklara 

händelseförloppet vid en panikattack. När patienten har en större förståelse för vad som 

händer kan signalerna tolkas annorlunda och uppfattas då inte lika skrämmande, och på så 

sätt kan en panikattack avledas och ångesten reduceras (Bernard-Shaw 2012).  

Theory of caritative caring  
Eriksson (2014) beskriver utifrån sin omvårdnadsteori människan som en helhet av kropp, 

själ och ande som är unik hos varje individ. Eriksson menar att vården bör grunda sig i en 

människosyn som fokuserar på helheten och samspelet mellan kropp och själ. Ett sådant 

synsätt underlättar för sjuksköterskan att möta patienten med en öppenhet för personen 

bakom sjukdomen. Även om sjukdomen eller ohälsan riktar sig mot en särskild del behöver 

ett synsätt som speglar hela människan prägla vårdprocessen. Ohälsa och sjukdom påverkar 

hela människan och orsakar ett lidande. Erikssons syn på vårdandet innebär att vårdaren 

måste våga möta den lidande människan. Den biologiska människan är levande på mer än ett 

sätt. En människa som lever har tro, hopp, tankar och drömmar. Människan har en vilja att 

forma sitt eget liv (ibid.). 

 

Enligt Eriksson (1994) är det människan som lider och människan som åstadkommer lidande. 

Människan lindrar andras lidande och gör lidandet uthärdligt. Lidandet ska vara en kamp för 

människans värdighet och för friheten att vara människa. Lidandet är en kamp mellan det 

goda och det onda men ses ofta som negativt eller ont eftersom det är något som människan 

måste utsättas för. Lidande ger upphov till att människor söker vård. Personens förmåga att 

hantera sitt lidande är avgörande för hur hälsa ska uppnås. När den människa som lider inte 

får sina upplevelser bekräftade kan de egna resurserna att hantera lidandet inskränkas och 

lidandet kan göra att patienten känner sig misslyckad. Lidandet i vården kan vara relaterat till 

kroppen men även till människans själsliga och andliga dimensioner. Lidande kan ske när det 

finns en brist mellan patientens behov, kunskap och attityd som sjuksköterskan har till den 
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lidande människan (ibid.). När en person lider betyder det inte att personen har ångest men en 

person som lider kan uppleva ångest. Genom att rikta omvårdnaden mot personens 

upplevelser av panikångest kan sjuksköterskan lindra patientens lidande.  

Problemformulering 
Sjuksköterskan kan möta personer med panikångest i olika omvårdnadssituationer. Kvinnor 

drabbas oftare än män av panikångest och mår generellt sämre, därför behövs mer forskning 

om upplevelser i samband med detta tillstånd för att kunna möta dessa kvinnor i vården. Att 

lida av panikångest har visat sig vara en bidragande faktor till sämre livskvalitet och innebär 

ett lidande för den drabbade. Negativa attityder mot personer med psykiska besvär bland 

annat panikångest finns både hos vårdpersonal och i samhället. Personer med panikångest 

känner sig ofta missförstådda och nonchalant behandlade när de söker vård. För att undvika 

detta bör sjuksköterskan ha mer kunskap och förståelse kring upplevelsen av panikångest, 

och då särskilt kvinnors upplevelser, för att bättre kunna stödja dessa personers 

välbefinnande.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av panikångest. 

Metod 

Design 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med en kvalitativ design vilket innebär att 

studera personers individuella upplevelser och erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012). 

Kvalitativ forskning har som syfte att öka förståelsen för ett fenomen och utgår bland annat 

från människans tolkning av sina upplevelser (Friberg, 2017). Det är inte sjukdomen i sig 

som är i fokus vid kvalitativ forskning utan individens tolkning av sina upplevelser av 

tillståndet (Kristensson, 2014). Studien utgår från tre stycken patografier, vilket är 

självbiografier där författarna beskriver sina upplevelser och erfarenheter av en sjukdom 

utifrån sitt egna liv. Berättelser som biografier och liknande texter ger möjlighet till ett djup i 

förståelsen för personers upplevelser jämfört med att granska vetenskapliga artiklar och 

liknande texter (Friberg, 2017). 
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Datainsamling/urval 
För att få fram patografier som svarade på studiens syfte användes databasen Libris. Libris är 

en gemensam katalog över alla Sveriges bibliotek, som uppdateras dagligen (Libris, 2017). 

Patografierna skulle vara skrivna av kvinnor över 18 år med panikångest, utgivna 2010 eller 

senare och ha svenska som originalspråk. Detta gjordes för att begränsa sökningen samt att 

översättaren inte skulle ha tolkat texten och då riskera att få ett missvisande resultat.  

 

Inledningsvis gav sökning på ordet panikångest 122 träffar. För att få träffar på enbart böcker 

valdes andra format bort till exempel video, talbok, tidskrift och artiklar vilket resulterade i 

81 träffar. Ytterligare en avgränsning gjordes där bara svenska böcker söktes och detta gav 64 

träffar. Böcker med begränsning till utgivningsår 2010–2017 var 25 stycken varav 21 

exkluderades då 11 böcker hade en manlig författare, 7 stycken inte var patografier, två inte 

handlade om panikångest och en träff var en ny upplaga av en bok med ursprungligt 

utgivningsår 2001. Av de fyra böcker som kvarstod var en dubblett vilket gjorde att tre 

böcker som svarade på syftet återstod och därför inkluderades i studien. Titlarna på dessa 

böcker var “Ibland mår jag inte så bra”, “Jag är inte galen” och “Mitt liv med panikångest och 

OCD”. Sökningen redovisas i bilaga 1. 

Beskrivning av patografier 
Boktitel: Ibland mår jag inte så bra 

Författare: Therese Lindgren 

År och förlag: 2016, Bokförlaget Forum 

Sammanfattning: Boken är skriven av Therese Lindgren 2016. Det är en patografi som 

innehåller 139 sidor. Therese är 30 år gammal och är Sveriges största kvinnliga stjärna på 

Youtube men under ytan har hon länge kämpat med sin psykiska ohälsa. I boken berättar hon 

om sina egna erfarenheter och upplevelser kring sin ångestproblematik. 

 

Boktitel: Jag är inte galen 

Författare: Anna Lithander 

År och förlag: 2010, Bokförlaget Bonnier Existens 

Sammanfattning: Boken är skriven av Anna Lithander, 2010. Det är en självbiografi som 

innehåller 143 sidor. Anna är 48 år gammal, journalist och lever enligt sig själv ett helt 

vanligt liv. I boken beskriver hon på ett personligt sätt sina erfarenheter och upplevelser om 
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när hon trodde att hon blivit galen men bara drabbats av panikångest. Boken handlar om 

smärtan och skammen kring panikångest men även om stödet, hjälpen och vägen därifrån. 

 

Boktitel: Mitt liv med panikångest och OCD 

Författare: Angelique Skröder  

År och förlag: 2013, Solentro 

Sammanfattning: Boken är skriven av Angelique Skröder 2013. Det är en självbiografi som 

innehåller 148 sidor. Angelique är 20 år gammal. Boken handlar om hennes uppväxt hand i 

hand med hennes ångest och obsessive compulsive disorder (OCD). Hon berättar om sina 

egna erfarenheter av att drabbas av panikångest och om vägen mot att övervinna ångesten.  

Dataanalys 
Innehållsanalysen har gjorts utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys, som anses lämplig inom ämnesområdet omvårdnad. Analysen har 

genomförts manifest, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att innehållet 

behålls så textnära som möjligt, trots att viss tolkning inte går att undvika vid en textanalys 

(ibid.). Författarna till studien läste först böckerna grundligt, flera gånger, var och en för sig. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska texten läsas flera gånger för att få en 

helhetsförståelse av innehållet. I vald innehållsanalys användes de fyra olika stegen, 

identifiera meningsenheter, kondensera, koda och kategorisera. Meningsenheter som svarade 

på syftet identifierades först enskilt av båda författarna. Efter att meningsenheterna 

identifierats diskuterade författarna innehållet i dessa för att bekräfta att den data som samlats 

var likvärdig och svarade på studiens syfte. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att 

meningsenheter är mindre stycken text som svarar på studiens syfte (ibid.) Meningsenheterna 

placerades i ett Word-dokument där de numrerades och märktes med bokens titel och 

sidnummer för att lättare kunna identifieras. Meningsenheterna kondenserades och märktes 

med koder. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär kondensering att 

meningsenheterna kortas ner men att kärnan i innehållet bevaras. De kondenserade 

meningsenheterna märks med en kod. Koden kan vara till exempel ett objekt, händelser eller 

fenomen som relaterar till textens innehåll och förklaras som en etikett till en meningsenhet. 

Koderna ska tillsammans utgöra kategorier där innehåll som svarar på syftet inte får 

exkluderas. Koderna är den del av analysen som gör att en stor mängd text blir överskådlig. 

Skillnader och likheter mellan koderna kan ses och det underlättar processen att skapa 

underkategorier och kategorier (ibid.). Koderna markerades med olika färger i dokumentet 
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för att få en översiktlig bild av innehållet. Meningsenheterna med tillhörande koder skrevs ut 

i pappersform och klipptes sedan ut varje enhet för sig. Författarna jämförde och diskuterade 

kodernas likheter och skillnader vilket resulterade i sex underkategorier som i sin tur 

genererade tre huvudkategorier. Exempel från innehållsanalys se bilaga 2.  

Etiskt övervägande  
En grundläggande princip inom forskning är godhetsprincipen som innebär att vilja göra gott 

och komma fram till nya forskningsresultat som stärker prevention och omvårdnad 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Det finns även ett informations- och samtyckeskrav, som 

innebär att de som deltar i en studie ska få information och möjlighet att lämna samtycke 

(Olsson & Sörensen, 2011). Data i denna studie, i form av patografier, användes utan 

samtycke, och innehållsanalysen har därför valts att göras textnära för att minska risken att 

tolka författarnas upplevelser på ett felaktigt sätt. Kjellström (2012) beskriver att 

examensarbeten på kandidatnivå inte anses som forskning och inga krav ställs därför på etisk 

granskning. 

Resultat 
Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier och sex underkategorier (Figur 1). Resultatet 

beskriver kvinnors upplevelser av panikångest. Studiens resultat visade att kvinnorna 

upplevde en förändrad vardag i både sitt tankesätt och agerande som ledde till begränsningar i 

deras liv. Något som förändrades hos kvinnorna i samband med panikångesten var deras 

självbild. Kvinnorna upplevde en stor skam och även en förlorad identitet. Känslor av panik 

påverkade kvinnornas liv både ur fysiska och psykologiska aspekter. Citat presenteras för att 

förstärka resultatets innebörd (Lundman och Hällgren-Graneheim, 2013).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier. 
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En förändrad vardag 
Att leva med panikångest kunde innebära ett förändrat tankesätt. Kvinnorna präglades 

ständigt av tankar som resulterade i att deras vardag förändrades. De började undvika platser 

och situationer som påminde om panikattacker och deras liv blev allt mer begränsat. Enkla 

vardagssysslor som de tidigare klarat av kunde de inte längre utföra. Den förändrade 

vardagen blev ett hinder i kvinnornas tidigare fungerande liv. 

Ett förändrat tankesätt 

En stor del av ångesten innebar att ständigt handskas med negativa tankar som grundade sig i 

rädslan för panikattacker. Tankar om att panikattacker kan komma när som helst och var som 

helst var det som gjorde kvinnorna mest oroliga och nervösa och begränsade därför deras 

vardag. Personerna upplevde att problemen blev större desto mer tankarna snurrade och det 

triggade fler tankar och ännu mer ångest. När ångesten blev så stark upplevde kvinnorna en 

känsla av panik. Kvinnorna kände att det är hela tiden var en skör känsla, lite för mycket 

tankar på att bli mer rädd kunde sätta ännu mer fart på panikkänslor. Tankarna kunde handla 

om att planera för eventuella katastrofer som skulle kunna hända och planera för att undvika 

att det skedde, det blev en ond cirkel. Att hela tiden planera för det oförutsedda ledde till att 

kvinnornas vardag förändrades. De kunde inte koncentrera sig på något annat, även om de 

försökte hantera och avdramatisera tankarna så gick det inte att kontrollera. De var fast i 

tankarna och det gjorde dom ledsna. Kvinnorna var medvetna om sina tankar och efteråt hade 

de svårt att förstå vad de var rädda för (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013). 

 

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

mönster så att rädslan på något sätt går igång av sig själv. Jag blir så 

vid bara tanken på situationerna att jag inte ser hur orimlig min fasa egentligen 

är.” (Lithander, 2010, sid. 104) 

 

De försökte hela tiden att kontrollera sina tankar och undvika att tänka på det som gav dem 

ångest (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013). En av kvinnorna beskrev att det var 

en trygghet att ha någon nära när tankarna satte fart, det var svårt att komma ur tankarna på 

egen hand (Lithander, 2010). 
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Rädslan begränsar vardagen 

Att uppleva panikångest innebar för kvinnorna att känna en rädsla. De skrämde kvinnorna att 

ångesten kunde komma när som helst utan förvarning. Rädslan gjorde att kvinnorna kände sig 

begränsade och de levde med en skräck inför vad som kunde hända. Kvinnorna upplevde 

rädsla inför att göra vardagliga saker som de tidigare klarat av. Vardagssysslor som att äta, 

vara med vänner, handla och se på nyheterna blev plötsligt ett problem när ångesten kröp sig 

på. För att lyckas med detta fick de nu samla kraft och verkligen anstränga sig för att 

bekämpa ångesten. Att utföra saker ensam var något som triggade ångesten, som att åka buss 

eller gå i en affär (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013).  
 

 “Jag kunde inte äta, inte gå i affärer, inte umgås med mina vänner.”  

 (Skröder, 2013, sid. 28) 

 

En av kvinnorna beskrev att kassakön gav henne mardrömmar (Lithander, 2010). Att ha 

någon person de kände vid dessa situationer var en trygghet och kunde göra att ångesten blev 

mindre. När kvinnorna hade fått en panikattack på en särskild plats var den platsen fylld med 

ångest. Ångesten gjorde att platserna blev förknippade med obehag och var omöjliga för 

kvinnorna att besöka igen. Kvinnorna bar på en rädsla inför dessa situationer och platser som 

gjorde att de blev begränsade att göra det som påminde om en panikattack. Det blev en stark 

ångest inför att göra något och det förändrade kvinnornas vardag (Lindgren, 2016; Lithander, 

2010; Skröder, 2013).  

 

”Själv är jag lite rädd för biosalonger och brukar hålla mig borta från  

populära och fullsatta föreställningar. Jag skräms fortfarande stundtals av  

 stora mötesrum och folksamlingar.” (Lithander, 2010, sid. 41) 

 

En av kvinnorna fasade för åtsittande kläder och en annan för instängda rum (Skröder, 2013; 

Lindgren, 2016).  Kvinnorna beskrev att de inte hade någon makt eller kontroll över ångesten 

och även fast de försökte gick den inte över. Det var som att ångesten klamrade sig fast och 

vägrade släppa taget. De kunde vara rädda för platser eller situationer som kunde utlösa en 

panikattack. Rädslan gjorde att de hela tiden bar på en oro som förändrade deras vardag. 

Kvinnorna beskrev en känsla av obehag och att rädslan hade makt som var svår att återta 

(Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013).  
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Förändrad självbild 
Efter att kvinnorna drabbats av panikångest upplevde de en förändrad självbild. Tidigare 

kände kvinnorna sig starka och trygga i sig själva. Efter den första panikattacken kände de 

skam och att de hade förlorat sin tidigare identitet. De skämdes över sin psykiska ohälsa och 

kände inte längre igen sig själva.  

Känslor av skam 

En återkommande gemensam känsla kvinnorna upplevde var skam. De upplevde sig själva 

som onormala (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013). En kvinnas beskrivning 

speglade att före sjukdomen var hon äventyrslysten och orädd, efteråt kände hon sig liten, 

livrädd och full av skam (Lithander, 2010). Skammen var en orsak till kvinnornas förändrade 

självbild. Kvinnorna beskrev att ett av deras största hinder var att de skämdes över att lida av 

psykisk ohälsa. Skammen har följt dem sedan första panikattacken. Känslan av skam kunde 

grunda sig i en rädsla för att väcka uppmärksamhet eller att göra bort sig. De ville inte 

uppfattas som konstiga och var oroliga för vad andra skulle tycka. Skammen gjorde att de 

inte berättade för sina närstående om sin ångest då de var rädda att de skulle bli besvikna eller 

se dem som misslyckade. Kvinnorna föreställde sig att de inte skulle förstå. Kvinnorna 

beskrev att de inte ville prata om sina problem då de inte ville vara annorlunda. Kvinnorna 

beskrev att de upplevde skam redan efter första panikattacken. Den hade tagit över deras syn 

på sig själva (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013). 

 

 “Min skam har följt mig allt sedan den första attacken. Den har nedvärderat 

 mig i perioder och gjort mig till ett med mina panikattacker. Som om hela jag,  

min existens, har vilat på panikens nyckfulla väsen.” (Lithander, 2010, sid. 67) 

 

Skammen kunde även göra att kvinnorna ljög för att slippa berätta sanningen. Det kunde sluta 

med att kvinnorna valde att isolera sig i hemmet och de kände sig avskärmade från världen. 

Kvinnorna ljög, kom med bortförklaringar och ursäkter till kollegor och bekanta och 

isolerade sig när de inte längre klarade av att hålla fasaden uppe. Skammen hade förändrat 

deras sätt att agera i dessa situationer (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013). En 

kvinna beskrev att hon utvecklade social fobi på grund av att hon isolerade sig: ”Dessutom 

hade rädslan för panikattackerna, som resulterat i att jag isolerat mig i min lägenhet de 

senaste två åren, lett till att jag utvecklat social fobi” (Lindgren, 2016, sid. 78). 
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När kvinnorna isolerade sig och undvek att umgås med människor kände de sig ensamma och 

avskärmade. Kvinnorna upplevde känsla av skam även efter professionellt stöd, detta 

upplevdes tragiskt och pinsamt (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013). 

En förlorad identitet 

Kvinnorna upplevde att det som tidigare varit deras identitet förändrades i samband med 

sjukdomen, de kände inte längre igen sig själva. De upptäckte en ny sida av livet och insåg att 

de inte längre var osårbara. Kvinnorna kände sig svaga och misslyckade, ångesten tog över 

deras liv. Tidigare hade de sökt äventyr och kände sig då okränkbara. Efter att ha fått 

panikångest kände de sig som psykfall. Förut hade de varit de som vågat mest men nu var 

minst och räddast.  

 

 ”Jag har bott själv sedan jag var 16 år och har alltid klarat mig ensam. 

 Jag har varit okränkbar och sökt äventyr och faror. Nu är jag ett psykfall.”

 (Lithander 2010 sid. 34) 

 

En påföljande energilöshet av panikångesten gjorde att kvinnorna inte orkade med sitt 

vardagliga liv. Kvinnorna kände att de skilde sig från vad som var normalt och upplevde nu 

sig själva som onormala. Efter att ha fått panikångesten bekräftad av läkare kunde kvinnorna 

känna besvikelse och stolthet. Att känna sig sjuk men att inte ha någon riktig sjukdom var 

något kvinnorna var väldigt besvikna över. De förstod inte hur de bara kunde vara stressade 

när de precis haft en nära-döden-upplevelse. En annan upplevelse kunde vara att känna 

lättnad över sin diagnos och att det finns andra med samma besvär. Mitt i allt elände kände de 

styrka och stolthet över att ha en diagnos, de kände sig inte lika knäppa längre (Lindgren, 

2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013). 

Känslor av panik 
Kvinnorna upplevde en rad fysiska och psykologiska upplevelser i samband med en 

panikattack. Det kunde visa sig på olika sätt men urartade i en känsla av panik.  

Fysiska upplevelser 

Det kvinnorna upplevde som starkast var hjärtklappning och tryck över bröstet. De beskrev 

att hjärtat rusade och att hjärtat slog så snabbt och hårt att det gjorde ont i bröstet. Detta ledde 

till en känsla av panik startade (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013). 
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 “Hjärtat började banka så snabbt och hårt att det fysiskt gjorde ont i  

 bröstet.” (Lindgren, 2016, sid 33) 

 

Kvinnorna fick svårt att andas och fick en känsla av att kvävas samtidigt som de började 

kallsvettas. När kvinnorna inte fick luft ökade känslan av panik och de började hyperventilera 

och skaka. Kvinnorna beskrev att det svartnade för ögonen, de såg inte klart och fick 

tunnelseende. Vidare beskrev de att omgivningen blev suddig och en kvinna beskrev hur hon 

försökte blinka men att det inte försvann: ”Jag kan inte längre se klart, omgivningen är 

suddig. Jag blinkar och blinkar, men det hjälper inte” (Lithander, 2010, sid 7). 

 

Det kunde också vara att huvudet snurrade, illamående och att det kliade på kroppen. 

Kvinnorna beskrev det som att deras tunga var förlamad och att kopplingen mellan hjärnan 

och munnen inte längre fungerade, ropen nådde inte över deras läppar. Kvinnorna beskrev 

några olika upplevelser i samband med panikattackerna som exempelvis att bli kall och stel i 

kroppen, att vara mjuk och rund under fötterna och att ljuden var öronbedövande men ändå 

avlägsna som ett ständigt brus. Symtomen försvann plötsligt och kroppen gick ner i varv. 

Kvinnorna beskrev att de var alldeles trötta och utmattade i kroppen efter en panikattack 

(Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013). 

Psykologiska upplevelser 

Förutom de fysiska upplevelserna var overklighetskänslor något som kvinnorna upplevde av 

panikångesten. Dessa känslor var svåra att hantera och kvinnorna tyckte de var otäcka 

(Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013). En kvinna beskrev overklighetskänslor 

som att vara i en dröm om sig själv: “Overklighetskänslorna var också jobbiga, att inte 

komma ur det var otäckt, det kändes som att jag var inne i en dröm om mig själv” (Lithander, 

2010, sid. 53). 

 

Kvinnorna beskrev att paniken stegrades och att ångesten kändes som en tornado. Känslorna 

kunde göra att de skrek och grät av frustration och kunde vakna mitt i natten av en 

panikattack. Tankarna på symtom gjorde dem frånvarande. Tankarna på att ha drabbats av en 

livshotande sjukdom präglade kvinnorna (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013). 

En kvinna var säker på att hon hade fått en stroke, vid fler än ett tillfälle var det hennes första 

tanke. Vid den allra första attacken kräktes hon och trodde till en början att hon fått influensa: 
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“Förr hade jag misstänkt att jag drabbats av influensa, men nu förstod jag, jag hade fått en 

stroke” (Lindgren, 2016, sid. 29). 

 

Kvinnorna beskrev en rädsla för att dö, de trodde att deras tillstånd var livshotande. En 

kvinna fick så starka symtom att hon greppade tag i närmsta person och bad dom ringa 112. I 

ambulansen upplevde hon att hon var så påverkad att ambulanspersonalen pratade om henne 

istället för med henne. Vid det tillfället trodde hon inte att hon skulle överleva. (Lindgren, 

2016,). Dessa känslor var förlamade och förgörande och kvinnorna beskrev känslor av 

undergång. Ångesten var outhärdlig, de kände sig rädda, ledsna och oroliga och beskrev att 

de inte orkade leva så (Lindgren, 2016; Lithander, 2010; Skröder, 2013). 

 

Samtidigt som paniken steg kände kvinnorna en känsla av att tappa kontrollen och att de höll 

på att bli galna. Det var som att tappa kontrollen på verkligheten och att inte kunna 

kontrollera det. I samband med alla symtom som kvinnorna har beskrivit uppstod en rädsla 

för att göra något obehärskat som att skrika högt eller balla ur. Känslan av att tappa förståndet 

var lika stark varje gång och skräcken för att bli galen var intensiv (Lindgren, 2016; 

Lithander, 2010; Skröder, 2013).   

 

 ”Snart sker det, nu ballar jag ur. Blir galen. Eller så faller jag ihop  

 och kommer att förlora förståndet.” (Lithander, 2010, sid. 7) 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En kvalitativ design valdes med hänsyn till att studera personers upplevelse av sin sjukdom. 

Olsson och Sörensen (2011) beskriver att en kvalitativ design innebär att forskaren söker 

efter en helhetsbild och förståelse för en specifik situation. Studien grundar sig på patografier 

för att på bästa sätt kunna besvara syftet. Dahlberg (1997) menar att skrivna berättelser och 

intervjuer grundar sig på berättarens upplevelser, erfarenheter och uppfattningar från sitt inre. 

En risk med att använda skrivna berättelser vid forskning kan vara att informationen inte går 

att komplettera i efterhand, som det ofta går att göra efter exempelvis en intervju (ibid.). En 

empirisk studie var inte aktuell att genomföra eftersom det inte var ett alternativ utifrån 

lärosätets riktlinjer vid denna typ av kandidatuppsats. Van Manen (1990) redogör för att 
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biografier är ett bra val för att analysera personers upplevelser och beskrivningar utifrån sitt 

liv. Biografier ger detaljerade beskrivningar av en specifik händelse i en persons liv och är en 

bra grund till att göra en vetenskaplig analys (ibid.). En kvantitativ design valdes bort 

eftersom det inte belyser djupet i upplevelser, utan utgår från exempelvis statistik (Olsson & 

Sörensen, 2011).  

 

Syftet med att göra en studie utifrån få individer med olika erfarenheter är att det kan 

resultera i ett fylligare material än vid ett stort antal individer. Vid en kvalitativ studie med 

många deltagare finns en risk att materialet blir för spretigt och det kan försvåra analysen 

(Henricson & Bilhult, 2012). Inklusionskriterierna innefattade att patografierna skulle ha 

svenska som originalspråk för att en tolkning vid översättning av texten skulle undvikas.  

 

Libris användes som enda databas för sökning av patografier, det ansågs tillräckligt eftersom 

Libris är en katalog över Sveriges samtliga bibliotek. Sökordet patografi testades under 

pilotsökningen men valdes sedan bort eftersom det inte gav några träffar i kombination med 

panikångest. Sökordet som användes var “panikångest”, som till en början gav 122 träffar, för 

att begränsa sökningen gjordes val i Libris utifrån inklusionskriterierna och tre böcker som 

kunde svara på syftet kvarstod. Efter att ha identifierat meningsenheterna ansågs materialet 

vara tillräckligt för studiens syfte och ingen vidare sökning gjordes. Att sökningen var något 

begränsad och att endast ett begrepp användes kan ha haft inverkan på träfflistan och det 

slutliga resultatet. Författarna gjorde ändå bedömningen vid pilotsökningen att det fanns 

begränsad litteratur som svarade på syftet och valde att utgå från den sökningen som gav flest 

träffar. Patografierna skulle ha utgivningsår 2010 eller senare för att upplevelserna och 

erfarenheterna skulle spegla kvinnornas upplevelse utifrån psykosociala aspekter i dagens 

samhälle. 

 

Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys användes då stegen i analysprocessen 

ansågs bra strukturerade och lätta att förstå. Patografierna lästes flera gånger för att lättare 

förstå texten och kunna identifiera meningsenheter som svarade på studiens syfte. Författarna 

läste patografierna noggrant innan meningsenheterna diskuterades och fastställdes. Genom en 

diskussion kan en djupare förståelse av resultatet ske vilket ses som en styrka i studiens 

trovärdighet (Petersson, 2012). Två av patografierna beskrev andra psykiatriska besvär som 

exempel OCD och utmattningssyndrom vilket gjorde det svårare att identifiera 

meningsenheter till dessa. Meningsenheterna samlades i ett dokument för att få en överblick 



 

20 
 

på innehållet samt var i böckerna dom kunde återfinnas. Kondensering gjordes för att korta 

ner meningsenheterna men behålla det viktiga innehållet. Koderna upplevdes svåra att 

utforma manifest och viss tolkning gick inte att undvika, vilket Graneheim och Lundman 

(2004) förklarar är svårt att undvika vid en textanalys av upplevelser. Koderna markerades 

med olika färger för att lättare kunna forma kategorier. Koderna gjordes om flertalet gånger 

för att besvara syftet utifrån ursprunglig meningsenhet. Svårigheter uppstod i att skapa 

kategorier utan att viktigt innehåll föll utanför kategoriseringen, därför tog den delen av 

analysen lång tid och krävde stort engagemang. De slutliga kategorierna innefattar alla 

meningsenheter som diskuterats fram.  

 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av panikångest, analysen resulterade i tre 

huvudkategorier med sex stycken underkategorier. Huvudkategorierna var ”en förändrad 

vardag”, ”förändrad självbild” och ”känslor av panik”. I resultatet framkom det att kvinnorna 

med panikångest upplevde en förändrad vardag som innebar ett förändrat tankesätt och en 

rädsla som begränsade deras vardag. Det förändrade tankesättet som präglade kvinnorna 

kunde grunda sig i rädslan för panikattacker. Tankarna tog över deras liv och skapade en 

stark ångest, kvinnorna kunde inte kontrollera sina tankar även om de försökte. Det blev en 

ond cirkel och tankarna orsakade fler negativa tankar och mer ångest. Eriksson (1994) styrker 

att ångest kan vara en orsak till lidande och det ses ofta som något ont. Det som kunde hjälpa 

kvinnorna var att ha någon i närheten, som kunde hjälpa dom avleda tankarna. Eriksson 

(2014) beskriver utifrån sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan måste se hela människan och 

våga möta den människan som lider. Kvinnorna med panikångest uttrycker ett lidande ur mer 

än ett perspektiv. Behenck, Wesner, Finkler och Heldta (2017) bekräftar att kognitiv 

beteendeterapi i grupp stegvis hjälper individen att få kontroll över sina tankar. I grupp verkar 

varje deltagare som en mall för den andra och det hjälper individen att få perspektiv på sin 

situation. Efter ett antal sessioner har personen ofta nått en punkt med självinsikt och kan 

gradvis exponera sig för det som skrämmer dem (ibid.).  

 

Resultatet visar att rädslan begränsade kvinnorna och de kunde inte längre utföra enkla 

vardagssysslor. Carpiniello et al. (2002) styrker att personer med panikångest hade besvär 

med att genomföra dagliga aktiviteter vilket påverkade deras livskvalitet negativt. Hollifield 

et al. (1997) bekräftar att personer med panikångest kan uppleva försämrad livskvalitet. 

http://www.sciencedirect.com.miman.bib.bth.se/science/article/pii/S0883941716302175?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb&ccp=y%23!
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Eriksson (1994) menar att en människas förmåga att hantera sitt lidande är avgörande för att 

uppnå hälsa. Kvinnorna kände rädsla för platser och situationer som kunde utlösa en 

panikattack. Kvinnorna relaterade platserna till känslan de fick vid en panikattack och undvek 

därför dessa. En panikattack kunde komma när som helst och var som helst, det skrämde 

kvinnorna och gjorde att de begränsade sig i vardagen. Sjöström och Skärsäter (2014) 

redogör för att agorafobi drabbar många med panikångest. Det innebär en rädsla för platser 

som personen upplever obehagliga, detta bekräftar kvinnornas rädsla för platser och 

situationer.  

 

Kvinnornas förändrade självbild grundade sig i deras tankar om vad som var normalt vilket 

gjorde att de identifierade sig som onormala. Detta gav dem en känsla av skam. De skämdes 

över att lida av psykisk ohälsa och var rädda att göra bort sig. Eriksson (2014) bekräftar att 

ohälsa och sjukdom är fenomen som påverkar hela människan och orsakar ett lidande. 

Resultatet visade att panikattackerna fick dem att känna sig annorlunda och var oroliga för 

vad andra skulle tycka. Skammen resulterade i att kvinnorna kom med undanflykter och 

isolerade sig för att de inte ville göra bort sig inför andra. Enligt en studie gjord av Arvaniti 

et. al. (2009) har både vårdpersonal och personer som går utbildning inom vård och omsorg 

ofta negativa attityder mot personer som lider av psykisk ohälsa. Negativa attityder kan vara 

en orsak till stereotyper och vad som är normalt. Sercu, Ayala & Bracke (2014) beskrev att 

utbildning inom psykiatri har stor påverkan på attityder vid psykisk ohälsa och att utbildning 

inom psykiatri minskar fördomar om dessa patienter.  

 

Tidigare hade kvinnorna känt sig starka och oslagbara men nu kände de inte igen sig själva. 

De hade förlorat sin tidigare identitet och kände sig nu svaga och misslyckade på grund av sin 

sjukdom. De kunde inte längre göra enkla saker som de klarat av tidigare. Eriksson (2014) 

menar att varje människa vill forma sitt eget liv, efter sina värderingar och har hopp och 

drömmar om framtiden. Efter att ha fått en diagnos upplevde kvinnorna lättnad och stolthet 

över att få deras upplevelser bekräftade. Kvinnorna beskrev också en besvikelse över att inte 

ha drabbats av “en riktig sjukdom” utan de kände sig som psykfall. Eriksson (1994) menar att 

om någon lider kan det vara grund för att personen känner misslyckande. Genom att rikta 

omvårdnaden mot personens upplevelser kan sjuksköterskan lindra det lidande som patienten 

upplever. Enligt Hovelius (2009) är det viktigt att bekräfta dessa kvinnors upplevelser för att 

stärka deras känsla av välbefinnande.  
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Kvinnornas känslor av panik och de fysiska upplevelserna som de kände vid en panikattack 

gjorde att de trodde att de drabbats av en livshotande sjukdom. Det skrämde dem när hjärtat 

rusade, de fick svårt att andas, började skaka och kallsvettas. Känslan av att kvävas gjorde att 

paniken ökade och förvärrade tillståndet. Kvinnorna trodde att de skulle dö. Segui et. al. 

(1998) bekräftar att de symtom som upplevs starkast vid en panikattack är hjärtklappning, 

andnöd, och rädsla för att dö. Samtidigt som de fysiska upplevelserna tog över deras kropp 

kände kvinnorna starka känslor av ångest som de beskrev som outhärdliga. Kvinnorna var 

ledsna, oroliga och upplevde känslor av undergång. De ville och orkade inte längre leva med 

denna ångest. Eriksson (1994) beskriver att lidandet är en kamp och något som hör till 

människan men också att sjuksköterskan kan göra lidandet uthärdligt.   

 

Kvinnorna beskrev tydligt psykologiska upplevelser. De beskrev hur de försökte ropa men 

kunde inte och de försökte få tillbaka kontrollen över situationen med det gick inte. Det var 

som att vara i en dröm om sig själv. Rädslan för att tappa kontrollen var en stark 

återkommande känsla. Sheik, Leskin och Klein (2002) visade också på att fysiologiska 

symtom upplevs i kombination av rädsla och obehag. Eriksson (1994) beskriver vikten av att 

sjuksköterskan ska förstå samspelet mellan kropp och själ för att kunna ge en god 

omvårdnad. Det samspel som sker mellan kropp och själ är individuellt för alla och 

sjuksköterskan behöver vara uppmärksam i ett vårdande möte. Kvinnorna var oroliga att de 

skulle göra något obehärskat och bli galna. Malterud (2004) menar att dessa obestämda 

symtom som främst drabbar kvinnor gör det svårt att definiera orsaken, både för den 

drabbade och vårdpersonal. Van Den Tillaart, Kurtz och Cash (2009) bekräftar att kvinnor 

med psykiatriska besvär upplever maktlöshet över sin egen hälsa och att deras besvär inte blir 

tagna på allvar av vården. Eriksson (1994) poängterar att människans egna resurser att 

hantera sitt lidande kan inskränkas om personen inte får sina upplevelser bekräftade, vilket 

skapar ett större lidande. Hovelius (2009) styrker att kvinnors egna resurser bör synliggöras 

vid omvårdnad och behandling för att minska lidande. Malterud (2004) beskriver att kvinnor 

med psykiatriska besvär upplever att de blir nonchalant behandlade av vårdpersonal. Eriksson 

(2014) menar att det då brister i sjuksköterskans kunskap och attityd i relation till patientens 

behov, vilket resulterar i ett lidande.  
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Slutsats 
Studien beskriver kvinnors upplevelse av panikångest. I resultatet framkom det flera aspekter 

som innebar ett lidande för kvinnorna. Sjuksköterskan kan använda sig av denna kunskap för 

att bemöta personer med panikångest i olika delar av vården. Genom att tillämpa Erikssons 

omvårdnadsteori om människors lidande kan sjuksköterskans arbete underlättas i bemötandet 

av personer med panikångest. I tidigare studie har det framkommit negativa attityder och 

stigmatisering kring psykisk ohälsa och panikångest. Sjuksköterskan bör undvika 

stigmatisering gentemot dessa patienter för att inte förstärka deras känslor av skam. Om 

sjuksköterskan har kännedom om patientens tänkbara upplevelser i samband med panikångest 

kan sjuksköterskan lättare möta patienten utifrån dennes perspektiv. Att ha kännedom om 

kvinnornas förändrade självbild till följd av panikångest kan underlätta för sjuksköterskan i 

mötet med dessa personer.  

 

För att undvika att kvinnorna isolerar sig är det viktigt att tidigt ge rätt behandling till 

exempel samtalsterapi som kan ge dem perspektiv på sina tankar och rädslor. Genom att 

bekräfta kvinnornas upplevelse kan deras välbefinnande och egna resurser stärkas. Det visade 

sig att psykologiska upplevelser var minst lika besvärande för kvinnorna som de fysiska. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskan ser hela människan och inte bara uppvisade symtom hos 

patienten. Vidare studie som kan vara av intresse skulle kunna vara forskning som belyser 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med panikångest. En jämförelse av 

upplevelserna skulle kunna ge svar på vart och om det brister i omvårdnaden av dessa 

patienter. Eftersom studien endast belyser svenska kvinnors upplevelser av panikångest kan 

det vara av intresse att göra studier där kulturella skillnader belyses för att kunna ge en större 

bild av tänkbara problem.  

Självständighet  
Patografierna söktes fram gemensamt och båda författarna deltog i momentet. Författarna 

påbörjade arbetet självständigt genom att läsa alla patografierna och välja meningsenheter 

enskilt. Slutliga meningsenheter har kommit fram genom diskussion mellan författarna. 

Inledningen har skapats av båda författarna som gemensamt sökt fram fakta och formulerat 

en inledning. Bakgrund har Eleonora ansvarat för fakta som finns under rubriken 

panikångest, orsaker till diagnosen och den teoretiska referensramen. Sofie ansvarade för 
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omvårdnad och behandling, kvinnors hälsa och upplevelse. Innehållsanalysens olika steg 

gjordes gemensamt där Eleonora ansvarade för strukturen på processen. Resultatet har växt 

fram genom en lång process där båda författarna arbetat gemensamt för att komma fram till 

den slutliga kategoriseringen. Metoddiskussionen delades upp i olika delar där författarna tog 

ansvar för några delar vardera och arbetades sedan ihop till en text. Resultatdiskussionen har 

båda författarna arbetat med löpande. All text i arbetet har lästs igenom och omarbetats flera 

gånger av båda författarna, Sofie har ansvarat för arbetets struktur. Båda författarna har 

deltagit aktivt i arbetet under hela processen.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Libris 

Databas Sökord Avgränsningar Antal träffar Patografier  

Libris Panikångest 
 

122 
 

 
Panikångest Bok 81 

 

  
Bok + Svenska 64 

 

  Bok + Svenska + 
publicerad 2010 eller 
senare 

25  

  
Överensstämmer med 
inklusionskriterierna 

4 varav en 
dubblett 
-> 3 

Jag är inte galen: 
en bok om 
panikångest 
(Lithander, 2010) 
 
Mitt liv med 
panikångest och 
OCD (Angelique 
Skröder, 2013) 

Ibland mår jag 
inte så bra 
(Lindgren, 
Therése, 2016) 
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Bilaga 2 Exempel från innehållsanalys 
Meningsenhet Kondensering Kod  Underkategori Kategori  

Den slår till. Det 

trycker över bröstet. 

Det känns som om 

jag har cement i 

magen. Paniken 

stegras. 

Det trycker över 

bröstet. Det känns 

som om jag har 

cement i magen. 

Tryck över bröstet.  

 

 

 

 

 

Fysiska 

upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känslor av panik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag hyperventilerade 

och greppade tag i 

närmsta människa på 

gatan och bad honom 

panikartat att ringa 

112. 

Jag 

hyperventilerade 

och bad närmsta 

människa panikartat 

ringa 112. 

Jag hyperventilerade. 

Allt kändes så 

overkligt, riktigt 

overkligt. ”Drömmer 

jag eller är jag 

vaken?” Tänkte jag 

bara då. Paniken steg 

och jag ville bara 

bort. 

Allt kändes 

overkligt. Paniken 

steg och jag ville 

bara bort. 

Kändes overkligt jag 

ville bort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykologiska 

upplevelser 

 

Jag kan inte sätta ord 

på känslorna mer än 

att det känns som att 

man inte riktigt hör 

till, att livet inte är på 

riktigt. 

Det känns som att 

man inte riktigt hör 

till, att livet inte är 

på riktigt. 

Känns som att livet 

inte är på riktigt. 
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