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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Cirka 350 miljoner människor världen över lider av psykisk ohälsa. Panikångest 
innefattar isolerade panikattacker och diagnosen paniksyndrom är en av de vanligast 
förekommande diagnoserna. På grund av att psykisk ohälsa anses vara tabu blir människor 
som lever med panikångest ofta bemötta med fördomar. Fördomar och de begränsningar och 
konsekvenser som panikångest orsakar gör att livet och vardagen för den drabbade påverkas. 
 
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa människors upplevelser av att leva med 
panikångest. 
 
Metod: En kvalitativ studie baserad på sex självbiografier som handlar om människors 
upplevelser av att leva med panikångest. Samtliga självbiografier granskades med hjälp av en 
mall för källkritik av tryckt text. Materialet analyserades utifrån en kvalitativ manifest 
innehållsanalys.  
 
Resultat: Resultatet visade att människor med panikångest upplevde en känsla av att förlora 
kontrollen. Vardagen förändrades och begränsades markant efter att panikångesten blivit en 
del av livet. Relationen med nära och kära påverkades och längtan över förståelse och 
professionell hjälp fanns. Mötet med vården blev i många fall en negativ upplevelse när 
bemötandet var fördomsfullt och präglat av okunskap.   
  
Slutsats: Panikångest är ett tillstånd som berör hela människan. Människor med panikångest 
måste därför bli bemötta med ett helhetstänk som innebär att sjuksköterskan tar hänsyn till 
både kropp och själ. För att kunna tillämpa en god individanpassad vård och ge patienterna 
ett bra bemötande krävs ytterligare forskning som går djupare in på människors olika 
upplevelser av hur det är att leva med panikångest. 
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INLEDNING  
Många har någon gång själva mått dåligt psykiskt eller haft någon i sin närhet som upplevt 
psykisk ohälsa. Ökade krav i samhället kan medföra en ohälsosam stress som i sin tur kan 
leda till att människor i större utsträckning drabbas av psykisk ohälsa. Alla utvecklar inte en 
diagnos som panikångest men ångest är något som många har känt någon gång i olika grad. 
Panikångest är något författarna upplever har börjat uppmärksammas mer och mer i samband 
med att människor på ett ärligare sätt delar med sig av sina liv i sociala medier, bloggar och 
biografier. Detta och upplevelsen av att det inte finns tillräcklig kunskap om ämnet väckte ett 
intresse hos författarna att studera vidare om panikångest. 
 
 
BAKGRUND 
Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är idag ett växande problem och cirka 350 miljoner människor världen över 
lider av psykiska besvär i någon form (WHO, 2016). Depression och ångestsyndrom är två 
typer av psykiska tillstånd som idag räknas som folksjukdomar. Trots att det blir ett allt 
vanligare problem så fortsätter det att vara ett tabubelagt ämne fullt av fördomar. Det finns 
olika typer av psykisk ohälsa varav ångestsyndrom är ett av de vanligast förekommande som 
drabbar människor i alla åldrar (Socialstyrelsen, 2010). Ångestsyndrom är ett samlingsnamn 
av flera olika tillstånd som inkluderar bland annat separationsångest, social ångest, agorafobi, 
generaliserad ångest och panikångest (Allgulander, 2014). Allmänt kan ångest definieras som 
en känsla av ängslan och oro, eller vid svårare former även inkludera skräck och panik. 
Panikångest räknas till ett av de svåraste ångestsyndromen (Ottosson, 2015). 
 
Vad är panikångest? 
Under begreppet panikångest ryms både isolerade panikattacker och diagnosen 
paniksyndrom. En panikattack kommer plötsligt och klingar av efter några minuter. För att få 
diagnosen paniksyndrom krävs återkommande panikattacker och däremellan en rädsla för 
ytterligare attacker som ger beteendeförändringar (Carlbring & Hanell, 2011; Ottosson, 
2015). 10% av världens befolkning har någon gång drabbats av en panikattack, varav 1% av 
männen och 2% av kvinnorna uppfyller kriterierna för diagnosen paniksyndrom. Det första 
insjuknandet sker vanligtvis någon gång mellan tonåren och 40-årsåldern (Ottosson, 2015). 
 
Vid en panikattack upplevs förutom psykiska symtom som oro, obehag och dödsångest även 
kroppsliga som hjärtklappning, kvävningskänslor, svettningar, yrsel och svimningskänslor. 
Attacken är intensiv, obehaglig och den omedelbara tolkningen av symtomen är en känsla av 
att dö eller förlora kontrollen över sig själv (Carlbring & Hanell, 2011; Ottosson, 2015). 
Symtomen är i grunden en naturlig reaktion som uppkommer på grund av att kroppen 
förbereder sig för kamp eller flykt. I normala fall ska detta uppstå vid verkliga hot och det är 
därför ofta svårt för den som drabbas av en panikattack att förstå hur reaktionen kan utlösas 
helt oprovocerat (Carlbring & Hanell, 2011). Attacken kan komma plötsligt och utan 
förvarning, eller vara kopplad till specifika platser eller en negativ livshändelse. Den kan 
även uppkomma vid andra psykiska besvär som social fobi, generaliserat ångestsyndrom eller 
posttraumatisk stress, men också vid olika kroppsliga sjukdomar (Carlbring & Hanell, 2011; 
Ottosson, 2015). 
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Fördomar och bemötande i vården 
Människor som lever med panikångest upplever fördomar som ett stigma i vardagen. De 
upplever att de inte passar in och inte accepteras, varken i samhället eller i mötet med vården. 
Patienter i vården kan bemötas med fördomar och inställningen att deras problem inte är 
verkliga (Wisdom, Bruce, Auzeen Saedi, Weis & Green, 2008; Reavly & Jorm, 2011). I och 
med att fler och fler drabbas av psykisk ohälsa och att den ofta tar sig uttryck i fysiska 
symtom kommer en sjuksköterska inom somatisk vård under sitt arbete också att möta 
patienter med psykiska besvär (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). 
 
Patienter med panikångest som söker vård upplever att vårdare ofta lägger fokus på de 
fysiska problemen och inte ser helheten mellan kropp och själ. För att som drabbad kunna 
hantera både de fysiska och psykiska symtomen krävs god information, stöd och hjälp för att 
få en möjlighet till förståelse för hur kropp och psyke är sammankopplat (Hamer, McCallin & 
Garrett, 2009). Det som ofta begränsar sjuksköterskor i arbetet med att se och behandla 
patienten som en helhet är tidsbrist. Panikångest och andra ångesttillstånd är komplexa, där 
det kan vara svårt att se att symtomen är psykosomatiska eller har sin grund i en 
panikreaktion. I den tidspress som ofta råder i sjukhusmiljöer finns det inte alltid tid att tänka 
ett varv extra, vilket gör att patienten skickas hem när de fysiska symtomen är utredda och 
behandlade (Hamer & McCallin, 2006). 
 
Konsekvenser för den drabbade 
Upplevelsen av panikångest samt vilka konsekvenser det får i vardagen för den drabbade är 
individuell. Att vara drabbad kan upplevas som en funktionsnedsättning och en känsla av att 
inte ha kontroll över sitt liv, då det ofta inte går att styra över när symtomen uppkommer 
(Perrone, Vickers & Wilkes, 2013). En vanlig konsekvens av att drabbas av panikångest är en 
samtidig utveckling av agorafobi. Agorafobi innebär en rädsla för och ett undvikande av 
platser och situationer där det blir svårt att avvika om en panikattack skulle slå till. 
Agorafobin blir ett sätt för den som är drabbad att undvika attacker, men leder ofta till stora 
begränsningar i vardagen. Det är vanligt att de som lever med panikångest och agorafobi 
isolerar sig, samtidigt som de ofta behöver andra för att känna trygghet eller kunna hantera 
sina problem (Carlbring & Hanell, 2011; Ottosson, 2015).  
 
Panikångest är ett allvarligt psykiskt sjukdomstillstånd som utan hjälp och behandling kan 
medföra svårigheter att klara av vardagslivet och ge minskad livskvalitet genom 
begränsningar i det sociala livet (Socialstyrelsen, 2010). Vardagen blir präglad av en ständig 
känsla av vaksamhet, rädsla och osäkerhet (O’Connor, et al., 2009). Obehandlad ångest ökar 
även risken för långvarig sjukdom samt djupare depressioner som kan leda till 
självmordstankar och självmord (Socialstyrelsen, 2010).  
 
 
TEORETISK REFERENSRAM  
Studien är grundad i ett vårdvetenskapligt synsätt. Vårdvetenskapen är ett kunskapsområde 
som beskriver och analyserar vårdande med patienten i fokus och med målet att stärka och 
stödja hälsa. Vetenskapen ger sjuksköterskan verktyg att teoretiskt och praktiskt kunna arbeta 
för bättre förståelse och en individanpassad vård (Dahlberg & Segesten, 2010). För att få en 
djupare förståelse för patientens upplevelse av panikångest och hur sjuksköterskan ska kunna 
arbeta för en god vård, ska fokus i denna studie läggas på de vårdvetenskapliga begreppen 
livsvärld, levd kropp, hälsa och lidande som presenteras nedan. 
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Livsvärld 
Livsvärlden är den värld som vi dagligen lever i och det är en värld som delas med andra 
människor men som är ytterst unik för varje individ. Det går aldrig att kliva ur sin egna 
livsvärld då det är genom livsvärlden som människan förstår sig själv, sina upplevelser och 
andra människor. För att kunna bedriva patientfokuserad vård och ta del av människans 
upplevelser krävs det att livsvärlden berörs. När en människa drabbas av panikångest kan 
livsvärlden förändras och eftersom människan formas utefter sin livsvärld är det även den 
som påverkar hur hälsa och lidande i livet med panikångesten upplevs (Dahlberg & Segesten, 
2010).  
 
Levd kropp 
Den levda kroppen är livsvärldens nav, en medelpunkt som världen ständigt rör sig runt. 
Inom vårdvetenskapen förstås kroppen som ett subjekt fyllt av minnen, känslor, tankar och 
erfarenheter snarare än ett biologiskt objekt som endast kan lagas med medicinska kunskaper. 
Kroppen är “levd” och kan aldrig lämnas. Det är genom kroppen som människan förstår sig 
själv och kan nå ut till resten av världen. I den levda kroppen kan det kroppsliga och själsliga 
inte åtskiljas och genom att förstå kroppen på detta sätt kan vårdaren tillämpa ett 
helhetsperspektiv i sitt arbete och förstå patientens relation till sin egen hälsa och lidande. 
Varje förändring i den levda kroppen medför en förändring av livet eftersom det är genom 
kroppen människan har tillgång till livet. När en människa drabbas av psykiska problem som 
panikångest påverkar den typen av lidande inte bara olika biologiska funktioner utan drabbar 
hela existensen (Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Hälsa 
Hälsa kan inte enbart förstås som något fysiskt utan det psykiska och sociala måste även tas i 
beaktning. Hälsa berör hela människan och att ha hälsa innebär att vara i jämvikt med den 
inre känslan, livet och sina medmänniskor. Att känna mening och sammanhang kan bidra till 
att människan upplever hälsa och finner en mening med sin existens. Vad hälsa innebär 
varierar från individ till individ, vilket gör det viktigt att kunna se begreppet som något 
mångdimensionellt som kan ha olika innebörder. En människa som uppfattas vara helt frisk 
fysiskt kan ha dolda psykiska problem som panikångest, vilket innebär att hälsa bör förstås 
som något med en djupare innebörd än enbart det som syns på ytan. Att känna mening och 
sammanhang kan bidra till att människan upplever hälsa vilket kan vara betydelsefullt för 
människor med panikångest. Finner människan en mening i det nya sammanhang som livet 
med panikångesten innebär kan hälsa ändå infinna sig (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Lidande  
Lidande är en subjektiv helhetsupplevelse som kan ha både synliga och dolda orsaker. 
Ångest, förlust av kontroll, depression eller en allvarlig sjukdom kan vara orsaker till att 
människan upplever lidande. Det lidande som ångest orsakar kan vara osynligt för andra men 
för den drabbade vara outhärdligt. Eftersom lidande är något skrämmande som människor 
spontant vill skydda sig ifrån kan det, när det är ogreppbart och osynligt, väcka 
skyddsmekanismer hos den som ska lindra och därmed leda till brister i bemötandet. Det 
krävs därför mer kunskap om hur lidandet kan ta sig olika uttryck för att få möjlighet till 
bättre förståelse och därmed också kunna lindra (Arman, 2012). Inom vårdvetenskapen finns 
tre olika typer av lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 2015). 
 
Sjukdomslidande är det lidande patienten upplever vid sjukdom eller behandling. Lidandet 
kan orsakas av både kroppslig smärta och själsligt eller andligt lidande. Vid själsligt lidande 
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förorsakas lidandet av upplevelser av förnedring, skam, skuld eller att inte våga visa psykisk 
svaghet som kan uppkomma i samband med en sjukdom eller behandling (Eriksson, 2015).  
 
Vårdlidande är det lidande som uppstår i själva vårdupplevelsen. Sjuksköterskans uppgift är 
att förebygga och eliminera vårdlidandet för patienten. Patienten kan känna sig kränkt, 
försummad eller uppleva ett maktmissbruk av vårdaren. Sjuksköterskan bör i sitt arbete tänka 
på att alla är unika och vara följsam till patientens livsvärld för att undvika ett vårdlidande 
(Wiklund Gustin, 2014). 
 
Livslidande är det lidande som upplevs i relation till livet. Negativa livshändelser kan vara en 
av orsakerna till varför en människa drabbas av livslidande. Kroppen kan utveckla kroppsliga 
men även själsliga symtom som till exempel, depression, ångest och svårigheter att lita på 
andra människor. Att drabbas av sjukdom och ohälsa berör hela livssituationen och 
människan kan uppleva sig själv som värdelös vilket bidrar till ett ökat livslidande (Eriksson, 
2015). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Psykisk ohälsa innefattar många olika diagnoser och tillstånd som kan drabba alla människor 
oavsett ålder och kön. En sjuksköterska kan komma att möta en människa med panikångest 
oavsett vårdsammanhang, då dessa patienter söker sig till den somatiska vården likväl som 
den psykiatriska. Okunskap, tidsbrist och att panikångest fortfarande är ett tabubelagt ämne, 
kan medföra att sjuksköterskan i sitt arbete lägger sitt främsta fokus på de symtom som är 
synliga till skillnad från de ofta dolda psykiska besvären. Detta kan leda till att patienter som 
söker vård av dessa anledningar blir hemskickade utan att ha blivit hjälpta och utan svar på 
sina frågor. Det kan även medföra att människor med panikångest inte vågar söka vård i 
samma utsträckning som patienter med mer konkreta och accepterade sjukdomar. Utveckling 
av agorafobi i samband med panikångest kan ge ytterligare svårigheter att söka sig till de 
olika vårdinrättningar som krävs för att få hjälp, vilket resulterar i ett ökat lidande.  
 
Dagens samhälle som präglas av stress och ökade krav leder till att psykisk ohälsa också blir 
allt vanligare, vilket kommer att avspeglas i patientgrupper inom vården. Upplevelsen av 
panikångest är individuell och kan ta sig uttryck i flera olika både psykiska och fysiska 
symtom. Detta gör att det inte går att göra några allmänna antaganden om behandling eller 
bemötande av dessa patienter. Obehandlad panikångest kan sätta igång en negativ spiral med 
djupare depressioner som följd vilket i värsta fall kan leda till självmord. Därför krävs det 
mer kunskap om människors upplevelser av hur det är att leva med panikångest för att kunna 
bemöta dessa människor på bästa sätt.  
 
 
SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att belysa människors upplevelser av att leva med 
panikångest. 
 
 
METOD 
Studien är en litteraturstudie baserad på självbiografier som belyser människors upplevelser 
av att leva med panikångest. En kvalitativ metod tillämpades eftersom den är mest lämpad att 
använda sig av för att få en bättre förståelse för människors upplevelser. Den kvalitativa 
metoden är också att rekommendera när syftet är att undersöka och sträva efter förståelse för 
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människan som helhet (Friberg, 2006; Polit och Beck 2012). Utifrån metoden valdes 
självbiografier som kunskapskälla eftersom böckerna är skrivna av människor som har levt 
eller lever med panikångest. Författarna får på så vis tillgång till människors livsvärld och 
upplevelse av hälsa och lidande vilket medför en djupare förståelse för hur panikångest 
påverkar livet (Friberg, 2006). 
 
Datainsamling 
Data samlades in genom självbiografier, vilka eftersöktes i databasen LIBRIS med hjälp av 
passande sökord för studiens syfte. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström 
(2016) är LIBRIS en relevant databas vid sökning av böcker då den innehåller stora delar av 
den litteratur som finns på svenska bibliotek. Böckerna hittades genom en fritextsökning med 
sökord som till exempel panikångest, ångest och panik. En inledande sökning gjordes för att 
se om tillräckligt med material till studiens tänkta syfte fanns tillgängligt, därefter gjordes en 
andra mer djupgående sökning. 
 
Urvalsförfarande och kvalitetsgranskning 
Ett inklusionskriterie var att böckerna var skrivna på svenska eller översatta till svenska för 
att undvika feltolkningar vid dataanalys. Ytterligare ett krav var att det skulle vara 
författarens självupplevda berättelse. Endast de delar i böckerna som var kopplade till 
studiens syfte togs med. Totalt sett hittades nio böcker där titel och sammanfattande 
beskrivning stämde överens med syftet. Böckerna innehöll berättelser om människors 
upplevelser av att drabbas av och leva med panikångest. Dessa böcker lånades och lästes 
igenom översiktligt och därefter valdes sex böcker ut. Resterande tre böcker ansågs efter en 
ytterligare genomläsning inte ha tillräckligt tydlig koppling till syftet för att kunna användas i 
resultatet.  
 
Utvalda självbiografier granskades enligt Segestens (2012) frågor för källkritik av tryckt text, 
se bilaga 2. Efter att ha svarat på frågorna i mallen gjordes en egen bedömning av böckernas 
kvalitet. Fem av böckerna gavs ut av pålitliga och kända förlag. Kända förlag gör i regel en 
egen granskning av textens trovärdighet och andra litterära kvaliteter vilket var en styrka i 
kvalitetsgranskningen (ibid.). Den sjätte boken ansågs ha något lägre kvalitet då förlaget 
ägdes av författaren själv. Samtliga författare beskrev upplevelsen av panikångest på ett ärligt 
och öppet sätt i syfte att hjälpa, vilket också ansågs stärka kvaliteten då innehållet därmed 
inte vinklats till författarens egen vinning vid försäljning. En boköversikt med tillhörande 
kvalitetsgradering kan ses i bilaga 3. 
 
Analys  
En kvalitativ induktiv ansats valdes som enligt Lundman och Hellgren Graneheim (2012) 
innebär att texten som analyserades sågs i sitt sammanhang och med hänsyn och medvetenhet 
till människornas livsvärld . Materialet lästes först igenom av båda författarna var för sig. De 
sidor som berörde syftet markerades med hjälp av post-it flikar där de delar som belyste 
samma område tilldelades samma färg. Därefter diskuterades de huvudsakliga fynden i 
materialet författarna emellan för att bekräfta att datan tolkats likvärdigt. En kvalitativ 
manifest innehållsanalys användes som nästa steg i analysen. Graneheim och Lundman 
(2004) beskriver hur en kvalitativ innehållsanalys kan vara av nytta när en stor mängd data 
ska analyseras. En manifest innehållsanalys innebär att fokusera på och göra en tolkning av 
det uppenbara innehållet i en text. Meningsenheter från de markerade sidorna i varje 
självbiografi identifierades och skrevs ned i ett dokument för att sedan skrivas ut och klippas 
isär. På baksidan av varje lapp med meningsenheter skrevs sedan en kondenserad version. 
Därefter kodades den kondenserade texten för att kunna jämföras och sorteras till 
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underkategorier och kategorier som sedan utgjorde studiens resultat (ibid.). Exempel på hur 
innehållsanalysen gjordes kan ses i tabell 1. 
Tabell 1 Exempel på innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 
Kod Underkategori Kategori 

De dåliga dagarna blir 
många och vårt samliv 
hänger i en tunn tråd. Jag 
är vettskrämd, och känner 
mig skyldig och 
otillräcklig. 

Vårt samliv 
påverkas, jag 
känner mig 
skyldig och 
otillräcklig. 

Otillräcklighet Känna sig 
otillräcklig 

Nära 
relationer 
blir lidande 

Jag måste få utlopp för alla 
uppdämda känslor. oturligt 
nog för David lät jag dem 
gå ut över honom. Jag är 
elak, förlåt mig, jag vet att 
det inte är ditt fel, det är 
jag som inte mår bra. 

Låter alla 
uppdämda 
känslor gå ut 
över David 
eftersom jag 
inte mår bra. 

Närstående 
blir lidande 

Låta ångesten 
gå ut över andra 

Nära 
relationer 
blir lidande 

Den inre monologen 
tömdes ibland ut i hemmet. 
Frustrationen måste få ett 
utlopp och Barbro 
hamnade lätt i vägen. 

Frustrationen 
måste få ett 
utlopp. 

Närstående 
blir lidande 

Låta ångesten 
gå ut över andra 

Nära 
relationer 
blir lidande 

 
Etiska överväganden 
Självbiografierna i studien behandlades i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) som 
innehåller etiska principer rörande medicinsk forskning som involverar människor. Det 
innebar att materialet i självbiografierna tolkades med respekt för författarna och inte 
vinklades till fördel för studiens syfte utan tolkades så sanningsenligt som möjligt. Hänsyn 
har också tagits till upphovsrätten (SFS 1960:729) vid användning av citat då 
upphovsmännen citerats korrekt och citaten inte har förvrängts till resultatets fördel. Enligt 
Helsingforsdeklarationen (2013) ska forskning generera ny kunskap utan att vara på 
deltagarnas bekostnad. Vidare etisk prövning ansågs inte vara nödvändig då författarna i 
böckerna gjort ett aktivt val att dela med sig av sina erfarenheter offentliga publikationer. 
Innan texterna lästes igenom gjordes en reflektion över den egna förförståelsen i ämnet för att 
enligt Dahlberg och Segesten (2010) kunna möjliggöra intagande av information med ett 
öppet sinne och inte låta förförståelsen prägla resultatet. 
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RESULTAT 
Efter analys av de sex självbiografierna kunde fem huvudkategorier och nio underkategorier 
som beskrev upplevelsen av att leva med panikångest urskiljas. En presentation av 
huvudkategorier och underkategorier kan ses i tabell 2.  
 
Tabell 2 Presentation av kategorier 
Huvudkategori Underkategori 

En känsla av att förlora kontrollen Under panikattacken 
Efter panikattacken 

En förändrad vardag Begränsningar i vardagslivet 
Ett dött liv i livet 

Nära relationer blir lidande Låta ångesten gå ut över andra 
Känna sig otillräcklig 

Att vara utanför normen  

Behov av professionellt stöd  Positiva bemötanden 
Negativa bemötanden 
Bristfällig information 

 
 
En känsla av att förlora kontrollen 
Under panikattacken 
Upplevelsen av att befinna sig i en pågående panikattack framställdes på ett liknande sätt i 
samtliga böcker. Det beskrevs som en känsla av att helvetet hade brutit ut inombords och 
förde med sig en stark övertygelse av att vara på väg att dö. De kroppsliga symtomen tog sig 
ofta uttryck i andnöd och bröstsmärtor och orsakade ångestfyllda dödstankar som resulterade 
i en okontrollerbar skräck för att förlora medvetandet och dö. Det fanns samtidigt en stark tro 
att en allvarlig sjukdom som cancer eller en hjärtinfarkt låg bakom symtomen och att 
akutsjukvård var det enda som skulle kunna rädda en från att falla ihop och dö. 
 

“Jag tog mig tillbaka till sängen, föll ihop och fortsatte falla. Genom sängen, genom 
våningarna under oss, genom jorden. All kontroll var borta, allt medvetande var 
panik. Jag förstod inte vad som hände, inga tankar fick fäste, jag vred mig fram och 
tillbaka på sängen ( … ). Jag anade att jag var allvarligt sjuk, kanske döende, ( … )” 
(Weiss, 1998, s. 19) 

 
Upplevelsen under panikattacken beskrevs också som en känsla av att helt förlora kontrollen 
över kropp och tanke och att alla kroppsliga och själsliga funktioner kopplades ur. 
Informanterna menade att det var som att förlora medvetandet och ställa sig vid sidan om sig 
själv. En återkommande uppfattning var också en känsla av att mista förståndet, eftersom 
ingen runtomkring kunde se det kaos av känslor och panik som var i full gång på insidan, 
vilket i sin tur resulterade i känslor av hjälplöshet och ensamhet. 
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Efter panikattacken 
Upplevelsen av en panikattack som klingat av beskrevs av samtliga författare som en lättnad. 
Det var en lättnad att den värsta skräcken och obehaget hade avtagit, men det som kvarstod 
var en gnagande känsla av oro och rädsla över vad som just skett. En återkommande 
beskrivning var också att inte förstå vad det var som precis hade hänt då attacken förde med 
sig en smärta och skräck som aldrig tidigare upplevts. Panikattacken upplevdes som 
förlamande och förgörande och kändes som att förlora ett krig mot existensen där det som 
blev kvar var en hopplös och livrädd människa fylld av nederlag.  
 
En förändrad vardag 
Begränsningar i vardagslivet 
Människorna med panikångest upplevde en begränsning i tillvaron. Livet präglades av 
ångestorsakade problem som tilläts styra deras liv. Vardagen bestod av att tänka ut planer för 
att lösa eventuella scenarion som skulle kunna väcka ångesten under dagen. Panikattacken 
triggades av katastroftankar som innebar att det värsta tänkbara ständigt skulle inträffa. Detta 
skapade en negativ spiral som upptog en stor del av vardagen och tankeverksamheten mellan 
attackerna. 
 
Panikattacken resulterade även i en ångest över att nya attacker skulle slå till vilket ökade 
uppmärksamheten på minsta förnimmelse i kroppen. Detta gav en förväntansångest som 
informanterna beskrev som ett signum i deras vardag. Det fanns en ständig rädsla för att 
gripas av panik och dra uppmärksamhet till sig, vilket i sin tur medförde att vardagen 
begränsades genom ett ständigt undvikande av situationer där attacken skulle kunna utlösas. 
Livet upptogs av ursäkter och vita lögner för att inte behöva göra vissa saker, eller att över 
huvud taget behöva visa sig ute de dagar ångesten var som värst. 
 

“Vi som lider av panikångest vill förstås undvika nya panikattacker. Sett ur den 
aspekten är både våra undvikanden och agorafobin ganska logiska fenomen. Men det 
inskränker livet. Och den ständigt påslagna förväntansångesten skapar i sig en 
grogrund för nya attacker. Vi försöker skydda oss, men det vi egentligen gör är att 
bredda vägen för ny panik.” (Lithander & Carlbring, 2010, s. 42) 

 
Rädslan för att få en panikattack medförde även en rädsla för att vara ensam. Informanterna 
beskrev det som en känsla av att vara livrädd för att förlora förståndet utan att ha någon där 
som kunde hjälpa dem. Livet gick åt till att göra upp möten för att inte behöva vara ensam 
vilket beskrevs som en krävande uppgift. Det fanns dock samtidigt en rädsla för att visa sig 
sårbar och svag inför andra människor eftersom de var rädda för att bli avvisade.  
 
Till följd av panikångesten utvecklade även informanterna agorafobi. De beskrev det som en 
onormal rädsla för stora ytor, hissar och offentliga platser med stora folksamlingar. Fobin 
ledde till ett undvikande av dessa platser vilket kunde medföra att vardagslivet inte flöt på 
som vanligt. För att hantera vardagen trots agorafobin var det betydelsefullt att hålla sig aktiv 
så att utrymmet för att tänka och känna efter begränsades. 
  

”Om jag får en attack någonstans så kan platsen bli lite av pestsmittad. Även om jag 
fixar att vistas där så är det med obehag ( …. ) Jag kan inte riktigt koppla av. Det 
sitter ångest i väggarna eller kanske i taket högt där uppe, antagligen från en gammal 
attack som jag inte längre kommer ihåg.” (Lithander & Carlbring, 2010, s. 42) 
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Ett dött liv i livet 
Depression och en förändrad självbild framställdes som en konsekvens av panikångesten. Det 
fanns en känsla hos informanterna av att inte känna igen sig själv och att inte längre vara en 
del av det som anses som normalt. Att livet helt saknade mening och att det skulle vara 
enklare att ta sitt eget liv istället för att leva med panikångest var en tanke som samtliga 
informanter hade. Informanterna beskrev det som att de inte hade någon lust att leva ett liv 
med ständig ångest och panikattacker, men att de inte heller hade någon dödslust. Det fanns 
en vilja att vara kvar i livet, men inte i det liv som var.  

 
”Jag skulle kunna ge min vänstra arm – jag är vänsterhänt – för att komma ur detta 
helvete.” (Gjosdal, 1992, s.52) 

  
”Jag skulle kunna dela in mitt liv i ett före och efter. Före – oantastlig, 
äventyrslysten, orädd. Efter – liten, livrädd och full av skam.” (Lithander & 
Carlbring, 2010, s. 33) 

  
Nära relationer blir lidande 
Ångesten går ut över andra 
I livet med panikångesten blev det ofta ett måste att få utlopp för kaoset av känslor. Det var 
då ofta lättast att ta ut dem genom handlingar som påverkade informanternas närstående. 
Närstående blev utsatta för förolämpningar och nedvärderande ord som egentligen inte var 
något som informanterna menade eller som var befogat. Detta orsakade ånger och stegrade 
ångesten efteråt som en följd. 
  

”Den inre monologen tömdes ibland ut i hemmet. Frustrationen måste få ett utlopp 
och Barbro hamnade lätt i vägen.” (Weiss, 1998, s. 129) 

  
Känna sig otillräcklig 
Att känna sig otillräcklig som partner, förälder, barn, vän eller kollega beskrevs som en stark 
känsla som kom till följd av ångesten. Två av de kvinnliga författarna som hade små barn 
menade att de kände sig otillräckliga som föräldrar då de upplevde sig som odugliga, dåliga 
förebilder och oförmögna att ta hand om sitt barn. Även närstående beskrev att de kände sig 
otillräckliga då de upplevde att de inte hade kunskap om hur de skulle kunna hjälpa till eller 
varför den närstående med panikångest betedde sig annorlunda. Detta gav informanterna 
skuldkänslor vilket ledde till ytterligare ångest. Informanterna berättade att de ställde höga 
krav på sig själva och ofta ville att allt annat skulle vara perfekt för att kompensera för sitt 
udda beteende. Om det då inte blev som de tänkt sig orsakade otillräckligheten skuldkänslor.   
 

”Jag kände att det ankom mig att se till att vår familj fick en underbar jul, och om allt 
inte blev så perfekt som jag tänkt mig, kände jag mig mycket besviken och anklagade 
mig själv Det kändes som om jag hade svikit alla. Det gav mig ångest. Följden av de 
krav och förväntningar jag ställde på mig själv blev att julen mer eller mindre var 
förstörd innan den ens hade börjat.” (Bassett, 2000, s.88) 

 
Att vara utanför normen 
Att leva med panikångest beskrevs i samtliga böcker som en kamp av att ständigt dölja sina 
problem utåt och inte låta någon få vetskap om det verkliga måendet. Att leva med 
panikångest var lika med att hamna utanför en norm i samhället och det var av stor vikt att 
fortsätta visa sig normal och hålla uppe en fasad mot omvärlden på grund av en rädsla för att 
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bli dömd. Samtidigt som det gav en tröst att få en möjlighet att prata med någon innebar det 
också ett avslöjande vilket försökte undvikas in i det sista då behovet av att osynliggöra 
smärtan var starkt. Att hålla uppe fasaden mot omvärlden beskrevs av informanterna som en 
känsla av att leva ett dubbelliv och ständigt vara på vakt efter tecken på att någon avslöjat 
deras hemlighet. Informanterna lärde sig känna igen tecken på att andra led av liknande 
problem, men menade att de flesta skämdes precis som de och att ingen vågade ta det första 
steget att berätta det.  
 

”Lider man av panikångest så har man stigit utanför normen, utvecklat ett problem 
som inte hör hemma i det som anses vara “normalt”. Man blir en av “dom där med 
stört psyke”. Det är klart att man skäms. Trots att vi är många tusen som bär på 
samma erfarenheter. Och trots att alla människor bär på något som hamnar utanför 
normen och upplevs som skamfyllt.” (Lithander & Carlbring, 2010 s.68) 
 

De fördomar som fanns i samhället mot psykiska sjukdomar medförde en känsla av skam hos 
informanterna. Skammen gjorde att de tog ett aktivt beslut att inte berätta för andra och det 
var viktigt att ingen såg eller visste något om psykologmöten eller tablettbehandlingar. Två 
manliga författare menade att det var lättare att skylla på fysiska symtom istället för att 
berätta sanningen om deras psykiska mående och att söka vård var lika med att äventyra 
deras stolthet. De beskrev också att det var tabu att som man gå till en läkare och prata om 
känslor och diffusa symtom eftersom en man skulle visa sig stark och ha rationella 
förklaringar till allt.  
  

”Men inte fan kan man gå omkring på jobbet och säga att man är yr eller att man har 
tunnelseende? Att man ligger sömnlös och skvimpar i kallsvett? Eller att man måste 
ursäkta sig från ett möte för att man måste gå på muggen för att få ordning på 
andningen?  Och det går definitivt inte att tala om panikångest. Eller rädslan för att 
få en panikångestattack.” (Weiss, 1998 s.149) 

  
Behov av professionellt stöd  
Positiva bemötanden 
En framträdande positiv upplevelse i mötet med vården var att träffa någon som verkligen 
ville hjälpa, lyssnade och tillät öppna samtal om panikångesten utan fördomar och dömande 
attityd. Informanterna menade att det gav lindring att kunna visa sig sårbar i en miljö som var 
accepterande. Det viktigaste i den positiva upplevelsen var inte tips och råd om hur en 
panikattack skulle hanteras med hjälp av andning eller tabletter, utan att få höra att det som 
upplevdes var en verklig diagnos, att det fanns andra med samma problem och att det inte var 
ens eget förstånd som höll på att försvinna.  
  
Negativa bemötanden 
Det framkom tydligt i självbiografierna att en negativ upplevelse av vård var de ständiga 
utredningar av de fysiska symtomen som endast visade att kroppen var frisk. Det beskrevs av 
flera informanter som ett oavbrutet spring mellan olika mottagningar med förhoppningar om 
att reda ut problemet, men utan framgång. Vårdare var ofta tidspressade och ointresserade av 
de oklara symtom och de som sökte vård blev ofta bemötta med skepsis. Det negativa 
bemötandet präglades av nonchalans och oförståelse när informanterna blev tillsagda att sluta 
oroa sig och åka hem igen och ta sig samman. 
 

“Mina egna erfarenheter av vården har varit förhållandevis goda. Men visst har även 
jag märkt tidsbristen. Det finns knappast någon tid alls för att prata om det som gör 
så ont och skrämmer.” (Lithander & Carlbring, 2010, s. 133)  
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Att ständigt bli bemött av oengagerad vårdpersonal som skrev ut recept på lugnande medel 
eller en magmedicin som en enkel utväg gjorde att informanterna ifrågasatte om deras 
upplevelse av ångest var verklig vilket ledde till ännu mer oro och ångest. Flera informanter 
vågade heller inte ifrågasätta vårdaren på grund av dess maktposition och menade att man 
som patient blev mer eller mindre tvingad att acceptera det vårdaren sa.  
 

“Jag känner att han har någon sorts makt, jag är beroende av hans hjälp och jag kan 
inte be honom dra åt helvete med allt sitt kunnande. Jag måste acceptera det han 
säger, medan han, han kan säga vad han vill - han är inte beroende av mig.” 
(Gjosdal, 1992, s. 45) 
 

Bristfällig information 
Bristen på kunskap om panikångest gjorde det svårt för de drabbade att acceptera och hantera 
sitt tillstånd. De visste varken vad det var som drabbade dem, eller var en person utan tidigare 
erfarenheter av psykiska besvär skulle vända sig för att få hjälp. De menade också att egna 
fördomar om psykiska besvär ledde till ett undvikande att söka vård då uppfattningen var att 
det innebar tvångströjor, isolering och berövande av all egen kontroll. 
 
Det var svårt att ta till sig information om de provsvar och undersökningar som inte visade 
några fel på den fysiska kroppen, då de så starkt kände att något var fel men inte visste vad. 
Det var ett nederlag i sig att vara oförstående till hur kroppen kunde vara helt frisk på papper 
när den egna känslan var att själen var svag. De som fick information om att symtomen var 
psykosomatiska beskrev det också som otillräckligt och obegripligt och kände ett starkt 
behov av att fortsätta söka information på egen hand för att kunna förstå. Grunden till att 
förstå ångesten framställdes som att först lära sig förstå hur kroppen fungerade. Insikten om 
hur kroppens reaktioner var kopplade till det själsliga måendet var till stor hjälp för hela 
uppfattningen av livet och självbilden och då även hanteringen av panikångesten. 
 
 
DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Studiens resultat baseras på sex självbiografier där författarna själva skrivit om sina 
upplevelser av hur det är att leva med panikångest. Valet att använda självbiografier som 
källa grundades i att det är primärkällor vilket innebär att materialet inte gått i flera led eller 
via någon annan författare. Detta betyder att upplevelsen som beskrevs i böckerna är 
förstahandsinformation vilket stärker tillförlitligheten kopplat till studiens syfte (Kristensson, 
2014). En annan fördel som metodvalet ger är att författarna inte behövde förbereda för 
samma typ av motgångar och problem, eller de etiska svårigheter som hade kunnat uppstå vid 
en intervjustudie (Polit & Beck, 2012).  
 
Det hade varit positivt för resultatet att få en möjlighet att ställa följdfrågor till informanterna 
och detta hade också enligt Polit och Beck (2012) kunnat ge en vidare och bredare förklaring 
av upplevelsen, vilket genom valet av självbiografier inte är möjligt. En annan svaghet med 
att studien baseras på självbiografier kan vara mängden data som ska läsas igenom och 
analyseras då det krävs tid och fokus för att kunna analysera en stor mängd data på ett 
likvärdigt sätt under hela processen. 
 
Databasen LIBRIS användes som grund för datainsamlingen då LIBRIS enligt Karlsson 
(2012) är den mest innehållsrika databasen att använda sig av vid litteratursökning. 
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Fritextsökningen som gjordes är enligt Kristensson (2014) en fördel att använda då den ger en 
bredare träff än en mer specifik sökning. Det som bör tänkas på vid detta val av sökning är att 
det också kan innebära att träffar som inte är relevanta för syftet kan beröras. Kristensson 
menar dock att det inte är till datainsamlingens fördel att enbart använda sig utav 
fritextsökning utan rekommenderar att ämnesord som finns i databasens egen katalog också 
ska användas. LIBRIS innehöll inte någon katalog för ämnesord, vilket gjorde att denna 
metod inte kunde tillämpas under datainsamlingen. Sökstrategin anses trots detta ha gett ett 
bra resultat och fritextsökningen anses inte ha bidragit till något stort antal irrelevanta träffar. 
Enligt Wallengren och Henricson (2012) stärks trovärdigheten genom att göra två 
litteratursökningar, vilket också utfördes i detta fall. Den inledande sökningen gav tips på 
sökord som var representativa för det tänkta syftet och gav också en överblick i hur stort 
material som fanns tillgängligt. Då det var första gången databasen användes var 
tillvägagångssättet till en början oklart, och att ta hjälp av en universitetsbibliotekarie med 
fördjupade kunskaper hade kunnat ge en mer korrekt sökning redan från början.  
 
Ett inklusionskriterie var att självbiografierna skulle vara skrivna på svenska eller ha blivit 
översatta till svenska för att undvika feltolkning på grund av språkliga förbistringar. Två av 
böckerna har blivit översatta från ett annat språk vilket kan ha påverkat dataanalysen om det 
blivit feltolkningar under översättning av boken. Dessa böcker togs ändå med då innehållet 
ansågs vara givande för studiens syfte och att inklusionskriteriet involverade böcker som 
blivit översatta. En översättare ska även skriva så sanningsenligt som möjligt så även om 
någon feltolkning skulle ha gjorts anses inte kontentan i texten ha påverkats så att resultatet 
blivit missvisande. Fler inklusion- och exklusionskriterier som begränsning av ålder och kön 
kunde ha valts vilket hade kunnat medföra att resultatet blivit mer överförbart till en viss 
population. Det hade också ökat tillförlitligheten då författare med större variation av 
bakgrund hade kunnat bidra till fler perspektiv på upplevelsen av panikångesten (Graneheim 
& Lundman).  
 
Böckernas utgivningsår varierar från 1992-2016 vilket innebär en skillnad på 24 år från den 
äldsta till den nyaste boken. Detta anses ändå inte ha påverkat resultatet negativt då känslor 
inte anses ha något utgångsdatum utan är en subjektiv upplevelse som gäller oavsett tid. 
Upplevelsen som är beskriven i varje enskild självbiografi stämmer även överens med 
resterande böckers beskrivning vilket stärker detta antagande. Det som kan ha påverkats av 
tidsspannet är den egna och samhällets syn på panikångest och övrig psykisk ohälsa som kan 
ha förändrats under dessa år, och att utvecklingen inom vården gått framåt från tidigt 90-tal 
till nutid. 
 
När böckernas kvalitet bedömdes fanns det inga tydliga riktlinjer för vilken grad av kvalitet 
de skulle tilldelas. Detta medförde att en egen bedömning gjordes utifrån svaren på frågorna i 
mallen som användes för kvalitetsgranskning. Detta kan ha påverkat tillförlitligheten av 
resultatet då böckernas kvalitetsgrad lämnas öppen för tolkning. Det kan också vara så att 
pålitliga förlag medvetet vinklar eller tar bort partier i böckerna i syfte att sälja, vilket i sin tur 
kan ha påverkat resultatet i studien. Detta har dock tagits i beaktning vid 
kvalitetsgranskningen och valet av de utvalda böckerna gjordes efter en helhetsbedömning av 
förlag, innehåll och syfte med utgivningen. En av självbiografierna valdes ut trots att förlaget 
ägs av författaren själv vilket är en faktor som sänker kvaliteten. Valet gjordes baserat på att 
beskrivningen av upplevelsen inte anses vara förvrängd och för att syftet med boken är att 
öppet och ärligt beskriva upplevelsen av panikångest för att hjälpa andra i samma situation.  
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En manifest innehållsanalys användes då den innebär en tolkning av texten som inte är lika 
tidskrävande eller går lika mycket på djupet som en latent innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman, 2004). Den manifesta innehållsanalysen är också bättre att använda sig av som 
nybörjare och ger möjlighet att på ett enkelt och strukturerat sätt tolka en text genom att 
identifiera uppenbara och synliga skillnader och likheter i texten (Kristensson, 2014). Det 
hade dock varit önskvärt om tid funnits till att göra en latent innehållsanalys då det hade 
kunnat ge en djupare tolkning. Resultatets tillförlitlighet anses dock inte ha påverkats då 
kvaliteten av analysen bör vara densamma oavsett vilken innehållsanalys som använts.  
 
Båda författarna läste samtliga självbiografier vilket minskar risken för missad relevant data 
och feltolkningar. För att tolkningen av datan skulle bli så rättvis som möjligt sattes 
förförståelsen åt sidan under läsningen, då Dahlborg Lyckhage (2012) menar att förutfattade 
meningar, tidigare teoretiska kunskaper och känslomässiga band till ämnet kan hindra en 
läsare från att vara fullständigt öppensinnad inför hanteringen av en text. De beskriver dock 
att förförståelsen inte kan eller helt ska tas bort då det är genom den och tidigare erfarenheter 
som en tolkning kan göras. Det viktigaste vid hantering av texten är att vara medveten om sin 
förförståelse och reflektera över denna under analysen, vilket anses ha tillämpats av 
författarna under processen (ibid.). 
 
Resultatdiskussion 
Det framkommer i resultatet att människor med panikångest upplever en känsla av att förlora 
kontrollen. Vardagen förändras markant efter att panikångesten blir en del av deras liv och 
relationen till nära och kära påverkas. Det finns en längtan efter att bli förstådd och få 
professionell hjälp men i många fall blir detta en negativ upplevelse då bemötandet från 
vården ofta är fördomsfullt och präglat av okunskap. I resultatet från självbiografierna 
framkommer det också att leva med panikångest är skamfyllt och förknippat med tabu. I 
förhållande till att söka vård innebär detta att stoltheten riskerar att äventyras när drabbade 
berättar om sina problem. 
 
En studie gjord på människor med psykisk ohälsa visar ett liknande resultat där 
informanterna kände sig obekväma inför öppna upp sig. Detta på grund av rädsla för 
fördomar, ryktesspridning och skvaller som de menade skulle orsaka mer skada (Ayalon, 
Karkabi, Bleichman, Fleischmann & Goldfracht, 2015). För att undvika att människor med 
panikångest upplever det skamfyllt att berätta om sina besvär visade det sig i föreliggande 
studie vara av stor vikt att vårdare bemöter dem med en vilja att hjälpa och bjuder in till en 
öppen och tillåtande miljö. Tidigare studier som gjorts på patienters upplevelser av psykisk 
ohälsa pekar även dessa på vikten av att patienterna i vården får dela med sig av sina 
personliga upplevelser i en positiv, trygg och accepterande miljö. På detta sätt menar de att 
patienter lättare kan nå ett tillfrisknande (Pallaveshi, Balachandra, Subramanian & Rudnick, 
2014; Milton & Mullan, 2015). Deltagare i studierna förespråkar goda vårdande samtal där 
vårdaren visar sitt stöd genom ett aktivt lyssnande, tillåter öppna diskussioner, är ärlig och 
sätter upp realistiska mål. De menar också att en trygg och vårdande relation reducerar 
rädslan det innebär att söka vård vid psykisk ohälsa, vilket även i föreliggande studie visade 
sig vara ett återkommande problem. Om en vårdande relation inte skapas uppstår ett 
vårdlidande där patienten kan känna sig kränkt på grund av maktskillnader mellan patient och 
vårdare. Eftersom den levda kroppen inte enbart är ett fysiskt objekt utan en helhet av både 
kropp och själ är det inget som kan lagas med endast medicinska åtgärder. Därför krävs det 
inte enbart kunskap i hur panikångesten kan lindras med mediciner och behandlingar utan 
även djupare insikt i bemötandet av människan som en helhet. 
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Brist på kunskap och information är ett återkommande problem som informanterna upplever i 
mötet med vården. Andra studier utförda på människor med psykisk ohälsa beskriver också 
denna brist som ett problem som visar att otillräcklig information om sjukdomarna utgör ett 
hinder i patienternas välmående (Malmström, Hörberg, Kouros, Haglund & Ramklint 2016; 
Milton & Mullan, 2015; Van Den Tillaart, Kurtz & Cash, 2009). Informanterna i studierna 
belyser även i enlighet med självbiografierna vikten av att få kunskap om hur kroppens 
reaktioner är kopplade till det psykiska måendet. Detta ställer höga krav på dels vårdarens 
kunskap om psykisk ohälsa och dels det vårdvetenskapliga synsättet att vårda människan 
utefter livsvärlden och den levda kroppen (ibid.). Informanterna i en studie om unga vuxna 
påpekar även vikten av att god information ska ges till familj och närstående för att de bättre 
ska kunna förstå och veta när eller på vilket sätt de skulle kunna hjälpa till (Malmström et al., 
2016). Detta framkommer även i föreliggande studies resultat där bristen på kunskap hos den 
närstående leder till skuldkänslor och ett ökat lidande för den drabbade. 
 
Föreliggande studies resultat visar en negativ sida av vården som innebär en upplevelse av att 
inte bli tagen på allvar och att vårdaren främst fokuserar på de fysiska symtom panikångesten 
ger. En intressant aspekt på detta tas upp i två andra studier där patienter med psykisk ohälsa 
upplever en skillnad i bemötandet efter att de fått sin psykiska diagnos och menar att deras 
riktiga fysiska besvär efter detta inte togs på allvar (Van den Tillaart et al., 2009; Schmutte et 
al., 2009). I föreliggande studies resultat har informanterna inte ännu fått någon diagnos när 
de negativa upplevelserna av vården tas upp. Det hade dock varit av intresse att få ta del av 
bemötandet från vården efter ställd diagnos för att se om det finns någon likhet med dessa 
studier. Detta resultat visar att vårdare inte tillämpar ett helhetsperspektiv i vården av 
människor med psykisk ohälsa vilket kan få direkta konsekvenser då patienten inte får vård 
för det som är aktuellt. För att god vård ska ges är det nödvändigt att vårda med följsamhet 
till livsvärlden och den levda kroppen som är den helhet som utgör människan. Resultatet i 
föreliggande studie visar att detta medför att patienter väljer att helt undvika vård då de 
ständigt blir bemötta med fördomar och nonchalans som tär ytterligare på deras psyken och 
orsakar ett lidande. 
 
Föreliggande studie visar på viss skillnad mellan de kvinnliga och manliga informanternas 
upplevelser. Kvinnorna har lättare för att öppna upp sig och visa sina känslor för vårdare och 
närstående, medan männen är mer återhållsamma och känner ett behov av att visa sig starka. I 
en studie från Norge framkommer det att traditionella könsroller i stor utsträckning finns kvar 
trots en ökad jämställdhet och att detta kan vara anledningen till varför män och kvinnor 
uttrycker sig olika (Batt-Raeden & Tellnes, 2012). En studie gjord i Indien visar också på 
skillnader mellan män och kvinnor och deras sätt att uttrycka känslor (Das, Das & Das, 
2012). Resultatet visade likheter i två skilda delar av världen, men skillnader i hur känslor 
uttrycks kan i många andra avseenden anses bero på kulturella faktorer. Eftersom samhället 
blir alltmer mångkulturellt är det därför också betydelsefullt att som sjuksköterska vara öppen 
för att människor kan uttrycka sig på olika sätt beroende på kultur och bakgrund. Det får dock 
inte glömmas bort att skillnader i hur hälsa och lidande upplevs står i relation till varje 
människas livsvärld och är högst individuell (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta innebär att 
det inte går att dra allmänna slutsatser om människors känslor för att de har samma kön eller 
kultur, utan upplevelsen av en sjukdom beror på individens livsvärld. 
 
Fakta visar att människor med obehandlad panikångest löper hög risk att begå självmord 
(Socialstyrelsen, 2010). I föreliggande studie uttrycker informanterna att det ibland skulle 
vara en enkel utväg att ta sitt liv för att slippa leva med sin panikångest. Ingen av 
informanterna hade dock någon gång försökt att fullfölja denna tanke, utan samtliga lyckades 
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tillfriskna med någon form av hjälp innan det var för sent. Det visar sig både i denna 
litteraturstudie och i tidigare studier att tidspress i vården gör att sjuksköterskors bemötande 
av patienter blir bristfälligt. Att inte ha tid och möjlighet att bemöta patienter med 
panikångest kan göra att upplevelsen av panikångesten bagatelliseras och därmed kan 
vårdaren inte nå patienten på djupet (Chan, Chien & Tso, 2009; Hamer & McCallin, 2006). 
Det förhastade mötet kan då medföra ett livslidande med avsaknad av hopp, mening och 
sammanhang som följd. Detta kan i värsta fall ge livsavgörande konsekvenser för patienter 
som på grund av att de inte får adekvat hjälp med att hantera sina problem väljer att ta sitt liv. 
 
Slutsatser 
Studien har belyst hur panikångest upplevs och påverkar människors liv. Att drabbas av och 
leva med panikångest visade sig innebära flera påfrestningar och begränsningar i vardagen 
för individerna. Att leva med en tabubelagd åkomma som panikångest medför att de drabbade 
skäms och undviker situationer som kan förvärra ångesten. Detta leder till att de drabbade 
även undviker att söka vård av rädsla för att bli bemötta med de fördomar samhället har mot 
psykisk ohälsa. En viktig del i bemötandet är därför att sjukvården möjliggör en positiv, trygg 
och accepterande miljö för att patienten ska känna sig tillfreds med att öppna upp sig. Det är 
även viktigt att ha förståelse för att det kan finnas skillnader i hur människor av olika kön 
eller från olika kulturer uttrycker sig i sin psykiska ohälsa. Vidare forskning kan förutom 
genusperspektivet även inkludera faktorer som kultur och ålder för att få en vidare 
uppfattning om människors upplevelser av panikångest. Brist på kunskap hos vårdare var 
också ett återkommande problem som ledde till att patienterna tog skada på grund av dålig 
information. Fortsatt forskning i ämnet panikångest anses därmed kunna leda till att patienter 
får ett bättre bemötande, ett ökat stöd och i och med det snabbare ha möjlighet att återfå sin 
hälsa. 
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BILAGOR 
Sökschema                                                                                                        Bilaga 1 

Databas Datum Sökord Antal träffar Böcker 

LIBRIS 2016-10-25 Panikångest* 
AND Upplevelse* 

103 
1 

 

“Jag är inte galen - en 
bok om panikångest” 

LIBRIS 2016-10-25 Ångest* 
AND Oro* 
AND Stress* 
AND Memoar* 

1350 
119 
22 
2 

 
 
 
“Jag är inte perfekt, 
tyvärr” 

LIBRIS 2016-10-25 Utbrändhet* 
AND Patient* 
AND Självbiografi* 

690 
48 
2 

 
 
“Framgångsfällan: 
Om osynlig 
utbrändhet” 

LIBRIS 2016-10-25 Ångestneuroser* 
AND Psykoterapi* 

60 
6 

 
“Min väg från ångest 
till liv” 

LIBRIS 2016-10-25 Ångest* 
AND Patienter* 
AND Självbiografier* 

1350 
62 
1 

 
 
“Nu dör jag - Om att 
drabbas av och leva 
med ångest” 

LIBRIS 2016-10-25 Ångest*  
AND Oro* 
AND Panik* 
AND Panikkänslor* 

1350 
119 
16 
3 

 
 
 
“Befriad från ångest - 
Så övervinner du oro 
och panikkänslor och 
tar makten över ditt 
liv” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Källkritik av tryckt text enligt Segesten      Bilaga 2 
 
● Vilken form av litteratur är detta - vetenskapliga rapportering, lärobok, debattbok, 

populärvetenskap osv? 
● Vem är ansvarig utgivare och därmed juridisk ansvarig för boken eller tidskriften 

ifråga? 
● Vem/Vilka är författaren/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 ämnesområdet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Översikt och kvalitetsbedömning av valda självbiografier   Bilaga 3 
 
Nu dör jag - Om att drabbas av och leva med ångest, av Dan Forslund (2016) 
Dan forslund berättar om när han drabbades av panikångest som 25-åring i slutet av 2005 och 
hur han lärde sig att leva med sitt tillstånd. Dan levde med och kämpade med sin panikångest 
i över tio år och boken är avsedd att vara det författaren hade behövt läsa när han drabbades, 
något som hade förkortat lidandet avsevärt.  
Kvaliteten ansågs vara medelhög. 
 
Framgångsfällan - Om osynlig utbrändhet av Lars Weiss (1998) 
Lars Weiss, journalist och TV-chef, berättar om hur han led av panikångest, depression och 
utmattningssyndrom under ett år i början av 90-talet. Han skriver om hur han länge var 
övertygad om att det berodde på sjukdom och fysiska fel och berättar om otaliga läkarbesök 
som aldrig visade något, samt hur han kämpade med att acceptera att problemen var 
stressrelaterade.  
Kvaliteten ansågs vara hög. 
 
Min väg från ångest till liv av Mette Gjøsdal (1992) 
Mette Gjøsdal berättar om sitt liv, efter att ha kämpat med svår ångest, panikattacker och 
ständig skräck i nästan 25 år. Hon går tillbaka till sin barndom för att söka ångestens rötter 
och skildrar hela händelseförloppet, alla prövande behandlingar och slutligen vägen tillbaka 
till en normal tillvaro.  
Kvaliteten ansågs vara hög 
 
Jag är inte galen - en bok om panikångest, av Anna Lithander och Per Carlbring (2010) 
I boken Jag är inte galen berättar Anna Lithander personligt om hur hon på riktigt trodde att 
hon blivit galen. Hon beskriver det som ett besvär, som trots obehaget är både ofarligt och 
behandlingsbart. Boken berör svärtan, smärtan och skammen kring panikångest men också 
om stödet, hjälpen och vägen ut.  
Kvaliteten ansågs vara hög. 
 
Befriad från ångest - så övervinner du oro och panikkänslor och tar makten över ditt liv, av 
Lucinda Bassett (2000) 
Lucinda berättar hur hon i sin självbiografi brottats med panikångest i åratal som gav 
mängder av handikappande kroppsliga symtom. Hon beskriver hur det var att tappa 
kontrollen över sitt liv så att vardagen tillslut inte fungerade. Detta gjorde att hon kände sig 
tvungen att söka efter en lösning, en väg tillbaka som tillslut blev hennes räddning och idag 
hennes yrke.  
Kvaliteten ansågs vara hög. 
 
Jag är inte perfekt, tyvärr - om ångest, oro och konsten att vara snäll mot sig själv, av 
Michaela Forni (2016) 
Michaela är en bloggerska som till varje pris ville vara perfekt och lyckas i livet tills hon till 
slut fick nog. Hon skrev denna boken som en kombinerad självhjälpsbok och dagbok som 
beskriver hur krav och perfektionism i dagens samhälle bidrar till en växande stress och oro. 
Hon berättar om hur hon under flera år drabbades av panikattacker och hur det påverkade 
henne i hennes vardag. Med boken vill hon kunna hjälpa andra som sitter i samma sits som 
hon satt i då och visa att det går att ta sig ur det.  
Kvaliteten ansågs vara hög.  


