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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Omkring 10% av Sveriges befolkning har någon gång upplevt en panikattack. 
Attacken medför såväl fysiska som psykiska besvär för den drabbade, något som skapar ett 
ångestpåslag och en känsla av att man är döende. Har individen återkommande attacker, 
katastroftankar och förväntansångest emellan dessa kan hen ha drabbats av paniksyndrom, en 
sjukdom som har stor påverkan på vardagslivet.  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur personer hanterar sitt paniksyndrom i 
vardagen.  
Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie grundad på fem självbiografier där personerna 
beskrivit hur de hanterar sitt paniksyndrom i vardagen. Urval gjordes enligt beskrivna 
inklusions- och exklusionskriterier. Självbiografierna har granskats enligt en mall för 
källkritik av tryckt text. En manifest innehållsanalys användes vid analys av materialet.  
Resultat: Personer med paniksyndrom behövde förändras inifrån för att kunna hantera sin 
sjukdom i vardagen. Det handlade om att kunna se sjukdomen för vad den var, ifrågasätta sina 
tidigare sanningar och påverka sitt beteende. Kunskap om de fysiska och psykiska 
reaktionerna visade sig vara av stor vikt, precis som stödet av närstående.  
Slutsats: Paniksyndromet kräver mycket av individen eftersom hen måste ifrågasätta och 
ändra invanda beteenden och reaktioner. Sjukdomen måste erkännas för att individen ska 
kunna förändra sin självbild och minska det lidande en icke fungerande vardag medför. De 
närstående är av stor betydelse för den drabbade, något som bör undersökas mer genom 
framtida forskning.  
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INLEDNING 
Psykisk ohälsa och ångest är något som de flesta upplever någon gång i livet. Just ångest är i 
grunden en naturlig reaktion som dock kan bli återkommande och vara närvarande i mer eller 
mindre allt man tar sig för. En form av ångest som lyfts allt mer i sociala medier de senaste 
åren är paniksyndrom, en sjukdom som påverkar den drabbade på ett distinkt och omvälvande 
sätt genom panikattacker, katastroftankar och förväntansångest. Tack vare sociala medier 
valde vi att rikta vårt fokus mot att belysa paniksyndrom eftersom vår uppfattning är att 
kunskapsnivån om sjukdomen i samhället bör öka. 
 
BAKGRUND  
 
Psykisk ohälsa och ångest 
Globalt sett breder den psykiska ohälsan ut sig jämfört med hur läget såg ut för 10 år sedan. 
År 2015 uppskattades 3,6 procent av världens befolkning lida av någon form av 
ångestsjukdom, vilket är en ökning med nästan 15 procent sedan 2005 (WHO, 2017). Att 
ångestsyndrom påverkar hälsan negativt är ett faktum eftersom den globalt sett rankas som 
den sjätte största icke-dödliga orsaken till minskad upplevelse av hälsa (ibid.). Enkelt 
förklarat är ångest något naturligt som gör att kroppen reagerar på ett hot eller fara med olika 
fysiska och psykiska processer genom aktivering av sympatiska nervsystemet. Om dessa 
reaktioner blir återkommande, mer frekventa och utlöses av ett förväntat hot har man då 
drabbats av ett ihållande ångestsyndrom (Ottosson, 2015). Ångestsyndrom är ett generellt 
vedertaget begrepp som innefattar flera olika varianter, bl.a. tvångssyndrom, fobier och 
panikångest (WHO, 2017). Den sistnämnda versionen består av både enstaka och 
återkommande panikattacker, något som omkring 10 procent av Sveriges befolkning upplevt 
någon gång i livet (Westergren, 2017).Vid en panikattack upplever personen en stark ångest i 
kombination med kroppsliga symtom som många gånger kan förknippas med en hjärtattack. 
Detta skapar även en kraftig dödsångest eftersom individen är övertygad om att hen är 
döende. Förekommer dessa attacker vid upprepade tillfällen kan det röra sig om ett 
paniksyndrom (Dahlström, 2014). 
 
Vad är paniksyndrom? 
Diagnosen paniksyndrom innebär att panikattackerna är återkommande vid spontana och 
oprovocerade tillfällen samt att patienten under minst en månads tid är rädd för att nya 
attacker ska komma och/eller blir begränsad i sin vardag p.g.a. diagnosen. Ungefär 1 procent 
av männen och 2 procent av kvinnorna uppnår dessa kriterier och diagnostiseras med 
paniksyndrom (Ottosson, 2015). 
 
Attackens symtom karaktäriseras av kroppsliga och psykiska reaktioner som uppkommer 
snabbt och intensivt för att sedan klinga av efter ett par minuter. De kroppsliga symtomen kan 
ge bl.a. svettningar, hjärtklappning, yrsel och svimningskänslor, samtidigt som psykiska 
symtom kan generera en kraftig känsla av obehag, oro och i vissa fall även dödsångest. 
Panikattacker uppstår när kroppen uppfattar ett oprovocerat hot som inte är någon egentlig 
fara för individen. Attacken kan uppstå helt utan förvarning eller i samband med en speciell 
händelse, situation eller miljö (Ottosson, 2015). 
 
Den psykiska påfrestningen 
Förutom de kroppsliga symtomen upplever individen psykiska reaktioner. Attacken kan, 
förutom obehag, oro och dödsångest, generera en overklighetskänsla där patienten inte känner 
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igen sig själv. Det egna jaget tycks förändrat på olika sätt, bl.a. genom svimningskänslor, att 
stå passiv vid sidan om utan att kunna påverka sina handlingar, samtidigt som en mer 
självcentrerande inställning blir alltmer framträdande hos individen (Ottosson, 2015). Denna 
upplevelse kallas depersonalisation och har visat sig vara relativt vanlig bland patienter med 
paniksyndrom. Drygt 40 procent av deltagande individer i en studie som Bulbena et al. (2011) 
har gjort uppvisade depersonalisationssymtom under sina attacker. 
 
Brown et al. (2015) studie visar att patienter med paniksyndrom ofta upplever attacken som 
skrämmande med en känsla av att inte kunna andas, att tappa kontrollen och att vara döende. 
Förutom själva attackerna karakteriseras paniksyndrom även av den efterföljande rädslan för 
att fler attacker ska utlösas, något som har stor inverkan på patientens vardag eftersom 
livskvaliteten är sämre jämfört med personer utan ångestsyndrom (Aguglia et al., 2015). 
Förutom rädslan för återkommande attacker upplever den drabbade ofta en oro för vad 
omgivningen ska tycka. Det är vanligt förekommande att ha en fruktan för att förlora sin 
självkontroll och uppfattas som “konstig” av personer runt omkring (Gustavson, 2006). Clara, 
Cox, Goodwin, Kinley och Sareen (2009) skriver att de funktionella begränsningarna finns 
både på det fysiska och psykiska planet och leder till en svår grad av funktionsnedsättning, 
vilket rapporterades av majoriteten av deltagande patienter. 
 
Behandling 
Fokus vid behandling av paniksyndrom handlar om att komma åt och åtgärda orsaken till att 
panikattackerna startar. Det finns ingen tydlig bild av vad som fungerar för alla patienter utan 
utformningen är individuell beroende på om behandlingen grundar sig i 
läkemedelsbehandling eller psykoterapi. Den vanligaste varianten av psykoterapi är KBT där 
patienten arbetar med sina tankar och sina beteendemönster. Gemensamt för denna 
patientgrupp är dock att det krävs mycket av den enskilda individen för att bli frisk eller må 
bättre. Generellt sett behöver patienten arbeta aktivt med att införa kvarstående förändringar i 
sin vardag för att kunna skapa en funktionell livssituation där hälsan kan växa sig starkare 
(Dahlström, 2014). 
 
Sjukvårdens roll 
Enligt Socialstyrelsen (2016) karaktäriseras en panikattack av ett flertal kroppsliga symtom 
som även kan förknippas med tillstånd som kräver somatisk vård. Detta medför att den som 
drabbats ofta uppsöker akutsjukvården trots att det bakomliggande paniksyndromet egentligen 
kräver en annan typ av vård (ibid.), något som även bidrar till att allmänsjuksköterskan kan 
komma i kontakt med denna patientgrupp. Det är inte ovanligt att patienter som kommer in 
med oidentifierade bröstsmärtor i själva verket lider av paniksyndrom. Studier som 
genomförts på denna patientgrupp visar att suicidtankar är något som ofta förekommer bland 
dessa patienter (Huang, Lung & Yen, 2010; Chaunty et al., 2011). Panikattackerna ses som en 
riskfaktor för suicidtankar som i längden kan leda till planer och handlingar av suicidal 
karaktär (Chaunty et al., 2011). Tyvärr diagnostiseras sällan patienten i ett tidigt skede p.g.a. 
svårigheter att tydligt skilja paniksyndrom från övriga somatiska sjukdomar. Detta bidrar till 
både ökade ekonomiska kostnader och ett utdraget lidande för patienten (Chauny et al., 2010). 
 
Enligt sjuksköterskornas etiska kod (ICN, International Council of Nurses, 2005) har 
sjuksköterskan ett ansvar att genom sin kompetens lindra lidande, förebygga sjukdom och 
främja- och återställa hälsa (Hedelin, Jormfeldt, & Svedberg, 2014). Det främsta fokuset 
ligger på att stödja patientens hälsoprocesser. För att detta ska vara möjligt krävs en inblick i 
den unika livsvärlden och hur vardagen ser ut för just denna patienten. Vården bör sedan 
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formas efter livsstilen för att kunna generera ökade förutsättningar till hälsa (Dahlberg & 
Segesten, 2010). 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
För att kunna belysa hur patienter hanterar sitt paniksyndrom kommer studien utgå ifrån ett 
livsvärldsperspektiv. Det är med grund i livsvärlden och den levda kroppen som individen 
tolkar och upplever sin hälsa, välbefinnande och sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). För 
att få en djupare inblick i hur patienter med paniksyndrom hanterar sin vardag och hur 
allmänsjuksköterskan, med sin kompetens, ska kunna förmedla en god vård, läggs studiens 
fokus på de vetenskapliga begreppen livsvärld, levd kropp, hälsa och lidande. 
 
Livsvärld 
För att kunna använda ett patientperspektiv inom vårdvetenskapen krävs det att man ser till 
livsvärlden. Denna består av patientens egen unika version av verkligheten och hur hen 
förhåller sig till sin omgivning men även till sig själv. Livsvärlden genomsyrar allt och 
påverkar hur händelser och faktorer upplevs och uppfattas, bl.a. hälsa, sjukdom och lidande. 
För att patientens hälsa ska kunna främjas krävs det att hänsyn tas till livsvärlden och att 
vården anpassas efter individens unika sätt att uppfatta sin tillvaro och sin sjukdom (Dahlberg 
& Segesten, 2010). 
 
Levd kropp 
Inom vårdvetenskapen innefattar den levda kroppen mycket mer än bara det biologiska. Den 
levda kroppen ses även som det centrum livsvärlden utgår ifrån. Den levda kroppen utgörs av 
en helhet som innefattar både det kroppsliga och det själsliga hos en individ. Det är med 
utgångspunkt i den levda kroppen och synen på människan som subjekt där erfarenheter, 
minnen, känslor och tankar gestaltas och som sedan bidrar till hur situationer och händelser 
upplevs och uppfattas.  Tillgången till livet kommer genom kroppen. Förändras något i 
kroppen får detta även konsekvenser för livet och existensen. På detta sätt blir det tydligt att 
sjukdom bidrar till en existentiell förändring i såväl kropp som sinne (Dahlberg & Segesten, 
2010). 
 
Hälsa 
Hälsa är ett komplext begrepp som Dahlberg och Segesten (2010) beskriver som ett tillstånd 
där hela människan berörs och där en upplevelse av psykiskt och fysiskt välbefinnande, 
friskhet och sundhet är väsentliga delar. Hälsa är inte konstant, vilket innebär att faktorer som 
har en negativ inverkan på människan kan minska dess känsla av att besitta en god hälsa. Den 
är heller ingen definition på att vara “biologiskt frisk” utan kan upplevas även vid svåra 
sjukdomstillstånd. Upplevelsen av hälsa beror på hur den unika individen hanterar och 
förhåller sig till sin situation och i denna känna välbefinnande (ibid.). 
 
Lidande 
Lidande kan karaktäriseras som antingen en emotionell-, fysisk- eller existentiell/andlig 
upplevelse som vanligen förknippas med en känsla av smärta, oro eller ångest. Lidande är en 
naturlig del av att vara människa och är individuellt utformat utifrån personen själv och 
omgivningen runtomkring den som drabbats (Arman, 2012). Arman (2012) beskriver vidare 
att lidande uppstår i samband med att en individ upplever fara mot sitt inre där en känsla av 
kaos och ödeläggelse hotar dess integritet. En människa omfattas av en helhet som innebär att 



 4 

lidande inte enbart kan förknippas med den objektiva kroppen, utan drabbar hela människan 
(ibid). 
 
PROBLEMFORMULERING  
För en person som drabbas av paniksyndrom sker en stor omställning i vardagslivet där hen 
ständigt brottas med oron över att tappa kontrollen och uppfattas som konstig av sin 
omgivning. Rädslan för att drabbas av en panikattack växer sig så stark att individen anpassar 
hela sin tillvaro utifrån vad som kan provocera fram en attack och försöker därmed undvika 
dessa triggerfaktorer. För att finna roten till paniksyndromet krävs det många gånger mycket 
av patienten - både tidsmässigt och emotionellt. För att mötet med vården ska få bästa möjliga 
förutsättningar krävs det att sjuksköterskan tillämpar ett patientperspektiv där livsvärlden är i 
centrum, något som kräver en förståelse för hur patienten handskas med sin tillvaro. Hur 
skapar man en hållbar vardag med paniksyndromet ständigt närvarande? 
 
SYFTE 	
Syftet är att belysa hur personer hanterar sitt paniksyndrom i vardagen. 

METOD   
Studien är en litteraturstudie som utgår ifrån självbiografier med syftet att belysa hur personer 
hanterar sitt paniksyndrom i vardagen. Studien har en kvalitativ ansats som baseras på 
personernas egna upplevelser och kommer därför ha en induktiv ansats (Polit & Beck, 2010). 
Självbiografier valdes som källa till studien eftersom materialet är skrivet av personer som 
lever med paniksyndrom. Datamaterialet innehåller därmed nyanser av livsvärlden och 
hälsobegreppet vilket är betydelsefullt för studiens syfte (Friberg, 2017). 
 
Datainsamling 
En systematisk sökning av självbiografier genomfördes i databasen Libris. Libris är en 
nationell bibliotekskatalog som därmed har ett brett utbud av litteratur (Bahtsevani, Nilsson, 
Sandström & Willman, 2016). Detta gör det möjligt att genomföra en god systematisk 
sökning med hjälp av fritextsökning och sökning via ämnesord. Sökningen efter aktuella 
ämnesord gjordes i Kungliga bibliotekets katalog för svenska ämnesord. Inledningsvis 
genomfördes en övergripande sökning med lämpliga sökord så som “paniksyndrom” och 
“självbiografi” för att undersöka om material fanns tillgängligt till det tänkta syftet. Senare 
gjordes en mer grundlig sökning för att välja ut lämpliga självbiografier som väl svarade an 
mot studiens syfte, se bilaga 1. 
 
Urval och urvalsförfarande 
Studiens resultat grundades i fem självbiografier som var skrivna av och utifrån personens 
egna upplevelser av sin sjukdom och hur hen hanterar den. Inklusionskriterier vid urvalet av 
böcker var att självbiografierna antingen skulle vara skrivna på eller översatta till svenska och 
svara an mot studiens syfte. Detta för att minska risken för bias. Biografier där författaren var 
samsjuk i andra diagnoser, exempelvis bipolär sjukdom och borderline, valdes bort eftersom 
fokus i dessa böcker inte var på paniksyndromet. 
 
För att göra ett urval av de självbiografier som stämde in på ovanstående kriterier lästes den 
enskilda sammanfattningen för varje bok för att avgöra om det fanns koppling till studiens 
syfte. Totalt åtta självbiografier ansågs intressanta nog för att undersökas närmare. Efter en 
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övergripande genomläsning av samtliga böcker valdes fem stycken ut som bedömdes ha hög 
relevans i relation till studiens syfte. Dessa fem självbiografier genomgick en granskning 
enligt Segesten (2017) för att skapa en medvetenhet kring källornas utformning, se bilaga 2. 
När frågorna för var och en av självbiografierna besvarats gjordes en sammanställd 
bedömning kring kvaliteten på materialet. Hänsyn togs bl.a. till vilket förlag som valt att ge ut 
boken eftersom kända förlag vanligen gör en egen granskning av innehållet, något som 
styrker bokens trovärdighet (ibid.). Fyra av biografierna gavs ut på kända förlag. Den sista 
författaren ägde sitt förlag själv vilket påverkade kvaliteten något eftersom ingen tidigare 
granskning är genomförd. En kortare presentation och bedömning av samtliga biografier 
återfinns i bilaga 3. 
 
Analys 
Inledningsvis lästes samtliga självbiografier igenom överskådligt av båda författarna till 
föreliggande studie. Funna centrala budskap dokumenterades enskilt och jämfördes sedan för 
att säkerställa att datamaterialet uppfattats på liknande sätt av båda författarna. 
Eftersom studiens resultat bygger på stora mängder data användes en kvalitativ manifest 
innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2014) modell. Detta för att 
urskilja och granska meningsbärande och betydelsefulla delar av texterna. Analysstegen 
bestod av meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, subkategorier och kategorier. 
Inledningsvis lästes texten igenom för att urskilja meningsenheter, det vill säga 
sammanhängande meningar eller stycken som svarar an mot studiens syfte. Därefter 
kondenserades meningsenheten för att lyfta ut det centrala och därmed göra texten mer 
lättarbetad. Sedan kodades den kondenserade meningsenheten för att få ett kort 
sammanfattande uttryck av textstycket. Slutligen bildade koder med liknande uttryck en 
underkategori som i sin tur bildade kategorier. Se exempel på innehållsanalys i tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det enda långsiktiga 
sättet att bota eller 
förhindra dessa 
attacker är att lära 
hjärnan att de inbillade 
hoten inte alls är 
farliga. 

Det långsiktiga 
sättet att förhindra 
attacker är att lära 
sig att de 
inbillade hoten 
inte är farliga. 

Inse hotens 
“harmlöshet” 

Utmana 
tankemönster 
och rädslor. 

Förändring 
inifrån 

Det är farligt och 
otäckt och bara tanken 
gör mig stel av skräck, 
men jag måste. 

Jag måste, även 
fast det gör mig 
stel av skräck. 

Konfrontera 
skräcken. 
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Hemligheten är att 
kontrollera sina egna 
reaktioner. 

Kontrollera sina 
reaktioner. 

Kontrollera 
reaktioner 

Påverka 
reaktionen 

FORSKNINGSETISKA ASPEKTER 
Författarna hade själva valt att publicera sina självbiografier och göra dem tillgängliga för 
allmänheten. För att respektera deras personliga upplevelser och beskrivningar i det använda 
materialet gjordes etiska överväganden i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013). Detta 
har inneburit att materialet tolkats så textnära som möjligt utan att ha vinklats till fördel för 
studien. Vidare togs även förförståelsen i beaktning genom fortlöpande dialog och diskussion 
mellan författarna som resulterade i att tidigare erfarenheter kunde hållas tillbaka och nya 
aspekter fick stiga fram så förutsättningslöst som möjligt (Dahlberg och Segesten, 2010). 
Även upphovsrätten (SFS 1960:729) har tagits i beaktande vid nyttjande av citat där samtliga 
är fullt motsvarande upphovsmännens. 

 
RESULTAT  
Analysen av valda självbiografier resulterade i tre tydligt avgränsade kategorier och totalt tio 
underkategorier om hur personer hanterar sitt paniksyndrom i vardagen. Dessa presenteras i 
tabell 2.  

 
Tabell 2 Presentation av kategorier.  

Huvudkategori Underkategori 

Förändring inifrån Acceptera sin panik 
Utmana tankemönster och rädslor 
Påverka reaktionen 
Leva i nuet 
Vikten av motivation och vilja 

Bekanta sig med sin 
sjukdom 

Kunskap om människokroppen för att förstå 
panikreaktionen 
Lära känna symtomen 
Andning som hjälpmedel 

Nära relationer är viktiga Aktiva närstående 
Lyssnande närstående 

 
Förändring inifrån 
Paniksyndromet har, med sina panikattacker, katastroftankar och förväntansångest, en stor 
påverkan på den drabbades vardagsliv. Det visade sig att en viktig pusselbit för att kunna 
hantera vardagens nyanser var att ändra det egna synsättet. I första hand handlade det om att 
individen behövde acceptera sin sjukdom för att sedan kunna ifrågasätta sina tidigare 
tankemönster och rädslor. Individen behövde vara närvarande i situationen för att kunna 
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påverka sina kroppsliga reaktioner. Personerna uttryckte vikten av motivation och vilja som 
centrala komponenter för att lyckas med denna förändring inifrån.  
 
Acceptera sin panik 
Personerna beskrev acceptansen för sin sjukdom som en viktig del i att de kunde hantera sin 
vardag. Katastroftankarna och de obehagliga känslorna som paniksyndromet förde med sig 
måste ses som en del av sig själv och få erkännas utan att slås bort som något främmande. 
Attackerna kunde då upplevas som mindre otäcka och ondskefulla. Känslorna i kroppen 
behövde få ses för vad de var och accepteras som symtom, utan att de värderades.  
 
“Det gäller att acceptera det som dyker upp i medvetandet, och i kroppen, utan att döma och 
utan att försöka ändra något. Tankarna och spänningarna, den kroppsliga oron, ska få 
passera utan försök att eliminera dem eller säga “det gör inget, lalala - jag ignorerar er”. 
Nej, acceptera handlar om att bara låta dem passera.”  
(Forslund, 2016, s. 45-46)  
 
Orsaken och “triggerfaktorerna” till paniksyndromet visade sig vara mindre viktiga för 
personerna. Det centrala för att kunna skapa en fungerande vardag låg på att acceptera det 
som skedde, ha självtillit och förändra sitt synsätt. Denna acceptans gentemot sjukdomens 
symtom visade sig vara en av de svåraste faktorerna för individen att arbeta med. Samtidigt 
fanns en förståelse för att känslorna och katastroftankarna måste upplevas och tillåtas rasa i 
kroppen.  
 
Utmana tankemönster och rädslor 
Hur personer med paniksyndrom hanterar sin vardag genom att utmana sina tankemönster och 
rädslor framkom på liknande sätt i biografierna. Det beskrevs som en process där individen 
inledningsvis skulle ifrågasätta sina tankar och rädslor och stegvis komma till insikten att 
rädslorna i själva verket var överdrivna och orealistiska. Först då kunde en gradvis exponering 
för rädslorna i olika sammanhang genomföras till dess att hjärnan inte längre uppfattade hoten 
som farliga.  
 
“Min hjärna hade “lärt sig” att sociala sammanhang - presentationer i mötesrum, resor i 
fulla tunnelbanevagnar och så vidare - var hot, trots att de i själva verket inte är verkliga 
sådana. För att omprogrammera hjärnan behövde jag exponera mig för de situationer som 
min hjärna uppfattade som hotfulla om och om igen, till den skulle lära sig att det inte alls är 
farligt.” (Lindgren, 2016, s. 81) 
 
Det framkom att exponeringen skulle ske gradvis med utgångspunkt vad personen upplevde 
som mycket respektive mindre svårt i olika sammanhang. Därefter utformades en plan för 
tillvägagångssättet där personen inledningsvis exponerade sig för de situationer som 
upplevdes minst svårt för att stegvis öka svårighetsgraden. Personerna beskrev att det inte 
fanns någon enkel och snabb lösning för att bli kvitt sitt paniksyndrom, utan det var en lång 
process som krävde både medkänsla och tålamod. Att utmana sina invanda tankemönster och 
rädslor var ett förlopp som krävde mycket engagemang av den drabbade, såväl emotionellt 
som mentalt. 
 
“För att övervinna ångest och panikattacker krävs att du är beredd att se dessa känslor i 
vitögat och att, med hjälp av dina nya färdigheter, låta dig föras igenom dem. När du inte 
längre låter dig skrämmas av dem, kommer du märka att de inte är farliga. Det finns ingen 
anledning att fly” (Bassett, 2000, s. 83) 
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Påverka reaktionen 
Möjligheten att påverka hur reaktionen av en “triggerfaktor” yttrade sig hade stor betydelse 
för paniksyndromets omfattning. Alla stressframkallande situationer i omgivningen kunde 
inte alltid förändras av individen och då var panikattacken ett faktum. Det som dock kunde 
hanteras och påverkas var den egna reaktionen. 
 
“Jag hade fruktat det allra värsta och oroat mig själv sjuk utan att jag hade befunnit mig i 
någon verklig fara. Det är vi själva som avgör vilka meddelanden vi ger oss själva. Eftersom 
vi väljer att reagera med ångest, kan vi också välja att inte reagera med ångest. Vi kan 
faktiskt välja att reagera annorlunda.”  

(Bassett, 2000, s. 98) 
Personerna kom till insikt med att reaktionen var något centralt och att de hade en 
valmöjlighet. Det handlade om att träna sig på att tänka annorlunda och därigenom inhämta 
nya färdigheter och sätt för hur situationen tolkades. Det var upp till individen själv att avgöra 
vilken information som togs emot och vad den fick för betydelse för den fysiska och psykiska 
responsen. Denna valmöjlighet kunde emellertid upplevas som svår att ta ställning till.  
 
Leva i nuet  
Det framkom att närvaro i samband med en panikattack var en viktig komponent för att kunna 
hantera den. Det hjälpte inte att fly från situationen, utan attackerna behövde uthärdas och 
bearbetas för att sjukdomen skulle bli hanterbar. Personerna kom till insikt att ångesten 
lindrades om individen var mer närvarande i nuet och blev mer medveten om hur ångesten 
kändes. “Det tjänar ingenting till att tänka framåt, att tro att jag kan vara förberedd. Jag får ta 
det som det kommer – en dag i taget” (Gjosdal, 1992, s. 92).  
 
Personerna förklarade att ångesten växte genom att “älta” och ångra saker som redan skett 
eller bekymrade sig över vad som kommer ske i framtiden. Genom att vara mer medveten om 
nutiden besparade man sig mycket ångest som “triggade” till återkommande panikattacker.  
 
Vikten av motivation och vilja 
Personerna ansåg att viljan och motivationen till förändring var starka drivkrafter för att orka 
hantera sitt paniksyndrom. Vägen till tillfrisknande krävde mycket engagemang för att utmana 
sig själv och kunna bryta gamla mönster, vilket ansågs vara genomförbart med rätt inställning 
och en vilja till förändring. Det upplevdes viktigt att ha en målsättning för att ha något att 
sträva mot och där varje steg i rätt riktning ansågs vara en personlig seger. 
 
“Det finns ingen lätt väg ut och ingen annan än man själv som kan göra jobbet. Motivationen 
och viljan att komma ut ur ångesten har varit den största drivkraften. Nederlagen har varit 
många men nödvändiga för att nå segrarna. Allt har haft mening och betydelse.” 

(Gjosdal, 1992, s. 105). 
 
Bekanta sig med sin sjukdom 
Förståelse och kunskap om kroppen och hur den fungerar visade sig vara till stor hjälp när det 
kommer till att hantera paniksyndromet i vardagen. Individen kunde gynnas av att öka sin 
kännedom kring sin sjukdom och hur kroppen reagerar. Genom detta kunde även 
panikattackens symtom identifieras, något som gav individen en möjlighet att tidigt sätta in 
åtgärder, exempelvis en kontrollerad andning, för att dämpa attackens kraft. 
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Kunskap om människokroppen för att förstå panikreaktionen  
Att skapa sig en hanterbar vardag med paniksyndromet närvarande visade sig underlättas av 
att personerna hade kunskap om sin sjukdom. Detta innebar både att förstå varför de 
kroppsliga symtomen yttrade sig, men även att det var de egna beteendena som “triggade” 
ångesten och paniken. Personerna tog mindre distans till sin sjukdom genom att prata om och 
därigenom skapa sig en förståelse för sin panik, något som även ledde till att viss makt över 
det egna livet togs tillbaka. Katastroftankarna kunde inte bli lika kraftfulla när individen hade 
skapat sig större medvetenhet om den egna kroppen och visste hur den fungerade. 
Fysisk utmaning, som en löprunda eller kalldusch, visade sig vara verksamma vid den direkta 
hanteringen av stundande panikattacker. Detta eftersom kroppen och sinnena distraherades av 
verklig ansträngning och därför avbröts i sin ångestprocess.  
 
Lära känna symtomen  
För att kunna hantera sitt paniksyndrom beskrevs kunskapen om symtomen och hur de 
identifieras som en viktig komponent för att lindra dess intensitet och varaktighet. Med mer 
kunskap om kroppens mekanismer gavs förutsättningar till en ökad förståelse för såväl den 
egna kroppen som för symtomen och varför de uppkom. Vid en tidig identifiering av 
symptomen kunde motåtgärder sättas in som dämpade panikattackens kraft. 
 
“Den stora behållningen (...) var medvetenheten om kroppen och hur den betedde sig. Bara 
att kunna identifiera något som oro, istället för en sanning om mitt medicinska tillstånd, var 
ett gigantiskt steg i rätt riktning. Det ledde till att jag slutade ta hänsyn till oron.” (Forslund, 
2016, s. 44-45) 
 
Vad som “triggade” attackerna ansågs vara en kombination av tankar och kroppsliga 
sensationer. En “pirrande” känsla i magen kunde ge tankar om att något var somatiskt fel, 
något som i sin tur triggade igång ytterligare kroppsliga reaktioner. Dessa reaktioner kunde 
individen tolka som en bekräftelse på att något var allvarligt fel. Förloppet skapade en ond 
spiral där tankar och kroppsliga symtom triggade varandra tills paniken var ett faktum. 
Kroppsscanning beskrevs som ett betydande hjälpmedel för en tidig identifiering av de 
stressymtom som triggade tankar och symtom. Metoden baserades på att scanna av kroppen 
efter spänningar och andra ångestframkallande intryck för att sedan kunna avstyra deras 
framfart. Att fokusera på andningen var i detta skede av stor betydelse.  
 
Andningen som hjälpmedel  
Det framkom att personerna blivit hjälpta av att öka sin kännedom och träna upp sina 
färdigheter vad gällde att förändra och påverka sin andning, något som kallas för 
andningsfokus. Andningsfokus innebar att ta kontroll över sin andning i kroppen och 
därigenom även hantera sina ångestpåslag. Redan när första symtomen av en panikattack hade 
identifierats kunde en kontrollerad andning vara till hjälp för att hantera reaktionen. Spända 
muskler kunde bli avslappnade tack vare rätt andningsfokus och på så vis stoppades 
“ångesttriggers” i ett tidigt stadie. 
 
“Djupandning och kontroll av andningen i kroppen gav det första riktiga vapnet mot ångest. I 
tidiga stadier av ångest kunde jag ibland andas bort ångesten, innan den uppnådde panik. 
Användbart, men inte perfekt.” 

(Forslund, 2016, s. 31) 
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Nära relationer är viktiga 
Personer i den drabbades närmsta omgivning visade sig ha en betydande roll för att 
paniksyndromet skulle kunna hanteras. Dessa närstående kunde stödja individen på olika sätt, 
både genom att vara aktivt deltagande i att förändra vardagen men även genom att inta en mer 
passiv, lyssnande roll. 

Aktiva närstående 
Personerna beskrev att stödet från sina närstående var till stor hjälp i att hantera sitt 
paniksyndrom i vardagen. Närstående som skaffade sig en förståelse för hur sjukdomen 
upplevdes och som hade viljan att stödja kunde lättare finnas som en resurs i tillfrisknandet 
hos den som drabbats. 
 
“Han visar en klokhet och en värme som gör att jag gläder mig ytterligare åt att jag har 
bestämt mig för att söka hjälp. Hans brist på kunskap om vad ångest är hindrar honom inte 
från att vilja stödja och hjälpa mig – han ställer upp för att knuffa ut mig ur hörnet.” 

(Gjosdal, 1992, s. 42) 
 
Personerna beskrev att upplevelsen av att leva tillsammans med någon med diagnosen 
paniksyndrom var svårt och kunde i många fall vara påfrestande för relationen. Personer med 
paniksyndrom tenderade att bli självcentrerade när hela deras tillvaro kretsade kring 
sjukdomen och det egna måendet. Det framkom att närstående borde våga säga ifrån när 
självcentreringen gick till överdrift och samtidigt kunde se rimligheten för vilket slags stöd 
som ledde till personens tillfrisknande respektive insjuknande. 
 
“Det är inte lätt att leva med en person med ångest, då risken för självcentrering är 
överhängande. Varje vaket ögonblick handlar om mig, mig och mina problem. Det blir rätt 
tjatigt, och ibland kunde jag få en tillsägelse. Tillsägelserna hjälpte faktiskt ibland.” 
(Forslund, 2016, s. 31) 
 
Lyssnande närstående  
Att leva med paniksyndrom krävde mycket av individen, något som bidrog till att personerna 
sökte sig till människor i sin närhet för stöd och styrka. Att få berätta om sina upplevelser 
visade sig vara av stor vikt eftersom personerna då fick möjlighet att visa sig sårbara och inte 
behövde hålla uppe någon form av fasad. Detta bidrog även till att de närstående fick en 
möjlighet att skapa sig en förståelse för vad individen gick igenom i sitt vardagliga liv. 
Samtidigt kunde individen finna verklighetsförankring genom sina närstående vid 
depersonalisationskänslor. 
 
“Förståelsen och acceptansen hos min familj är fortfarande av enorm vikt för mig i att 
hantera panikattacker när den dyker upp. Så länge de inte ser mig med ifrågasättande blick 
vet jag att jag är en högst normal person, just då när jag kanske tvivlar själv. Jag är bara en 
som stundtals får panikattacker men som fungerar ändå.”  

(Lithander & Carlbring, 2010, s. 117)  
 

DISKUSSION  
Syftet med studien var att belysa hur personer hanterar sitt paniksyndrom i vardagen. De 
framträdande delarna i resultatet är att det handlar om att förändras inifrån, att lära känna 
kroppen för att förstå och acceptera panikreaktionen. Att ha involverade närstående visade 
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också sig vara av stor vikt för att våga och orka ifrågasätta sina invanda tankemönster och 
rädslor.  

Metoddiskussion 
Studien har sin grund i fem självbiografier där samtliga speglar hur författaren hanterat sitt 
paniksyndrom i vardagen. Valet föll på självbiografier eftersom det är primärkällor, materialet 
är alltså skrivet av personen som själv lever med paniksyndrom vilket ger en inblick i den 
unika livsvärlden. Beskrivningarna av vardagen blir detaljerade och är av vikt i ett 
vetenskapligt syfte (Dahlborg-Lyckhage, 2017). Självbiografier är dock inte skrivna med 
avsikt för att ligga till grund till vetenskap utan snarare för att förmedla en upplevelse och en 
inblick i författarens liv. Det finns även risk för att vissa delar av självbiografin kan ha inslag 
av fiktiva händelser, något som därmed kan försvaga det vetenskapliga resultatet. Trots detta 
användes självbiografier i stället för exempelvis vetenskapliga artiklar eftersom materialet i 
artiklar ofta är sammanfattat och inte ger nyanserna av den enskilda individens upplevelser 
angående vad som fungerat för att skapa en hållbar vardag. Kvalitativa artiklar hade kunnat 
vara en möjlig källa till datamaterial eftersom de innehåller subjektiv, beskrivande data men 
tyvärr är utbudet av relevanta artiklar till studiens syfte begränsat. Artiklar är dessutom 
skrivna på engelska vilket innebär en risk för misstolkning vid översättning. Bloggar hade, 
likt självbiografier, kunnat ge en bild av individens egna upplevelser av vad som är av vikt för 
att kunna hantera sitt paniksyndrom i vardagen. Bloggar valdes dock bort eftersom 
information kan läggas ut fritt och att de sällan granskas vad gäller kvaliteten på innehållet 
(Segesten, 2017). Detta hade alltså krävt en mer omfattande kvalitetsbedömning än vad 
självbiografierna genomgick. 

Att genomföra en intervjustudie valdes bort eftersom eventuella motgångar skulle kunna 
uppkomma vad gäller att hitta lämpliga informanter. Hade studien däremot grundats på 
intervjuer i stället för självbiografier hade följdfrågor kunnat ställas, något som möjligen 
resulterat i en bredare och tydligare förklaring av resultatet (Polit & Beck, 2010). Ytterligare 
en svaghet med studien kan vara att det är mycket material som ska behandlas och bearbetas 
när det kommer till självbiografier, mycket material som dessutom inte är till nytta för 
studiens resultat. 

Självbiografierna söktes fram via databasen LIBRIS genom både fritextsökning och 
användandet av ämnesord i katalog, något som rekommenderas av Kristensson (2014). En 
fritextsökning genererar vanligen fler träffar, något som är viktigt att vara medveten om 
eftersom risken är stor att ett stort antal av träffarna inte alltid kan kopplas till studiens syfte. 
En sökning via ämnesord blir däremot mer specifik (ibid.). Sökningarna gav relativt stora 
antal träffar vilket förklaras av att många titlar presenterades två gånger, både som fysisk bok 
och som elektronisk resurs. Många självbiografier valdes också bort eftersom paniksyndromet 
inte tog en central roll i skrivandet p.g.a. andra diagnoser som istället stod i centrum. Risken 
finns att detta exklusionskriterium kan ha sållat bort material som hade kunnat vara 
användbart för studien. Samtidigt kan det tänkas att författarna upplevt problem med att 
kunna skilja diagnoserna från varandra vid analysen av datan vilket hade kunnat resultera i ett 
mindre homogent resultat. 

Två av studiens fem självbiografier har blivit översatta från andra språk till svenska. Detta 
skulle kunna innebära att innehållet till viss del skiftat något vid översättningen p.g.a. 
missuppfattningar eller svårigheter att sätta ord på vissa uttryck. Dessa böcker togs dock ändå 
med i studiens resultatdel eftersom de ansågs ha hög kvalitet och liknande svar mot syftet som 
övriga biografier. Översättaren var anlitad av kända förlag vilket också ökar trovärdigheten. 
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Några mindre missuppfattningar vid översättningen av böckerna ansågs inte heller kunna vara 
så stora och allvarliga att de hade kunnat påverka hela studiens resultat. Hade studien 
genomförts med fler inklusions- och exklusionskriterier hade resultatet kunnat vara 
överförbart till en bestämd population på ett annat sätt än vad den i dagsläget är. Anledningen 
till att studien genomfördes med relativt få inklusions- och exklusionskriterier var problemet 
att hitta källor med bra kvalitet som stämde in på syftet. Det föreföll inte vara aktuellt att 
begränsa studien till ålder eller kön hos informanterna eftersom fokus låg på hur personerna 
gjorde, något som inte ansågs färgas på varken deras ålder eller kön. 

Självbiografiernas utgivningsår var inom intervallet 1992-2016, vilket gav en differens på 24 
år mellan den nyaste respektive äldsta boken. Vad som kan ha påverkats av tidsskillnaden är 
att mer forskning har gjorts inom området vilket kan ha medfört att de riktlinjer som 
rekommenderas för att hantera ett paniksyndrom modifierats under årens lopp. Synen på 
paniksyndrom och andra former av psykisk ohälsa, samt vården är något som också har 
utvecklats sedan den äldsta boken gavs ut år 1992. Trots detta ansågs det inte finnas någon 
negativ påverkan på resultatet eftersom böckernas innehåll utgjorde ett relativt homogent 
material. 

Alla självbiografier kvalitetsgranskades enligt Segestens Källkritik av tryckt text, se bilaga 2 
och 3. Några tydliga riktlinjer fanns inte för hur kvaliteten skulle bedömas utan de bygger på 
den sammanvägda uppfattningen som diskuteras fram författarna emellan. Fyra av fem 
biografier var utgivna på välkända förlag vilket ger viss kvalitetssäkring, samtidigt som ingen 
garanti ges på att någon del av ursprungsförfattarens egna text inte tagits bort eller ändrats för 
att gynna försäljningen. Den femte boken gavs ut på ett förlag som ägs av författaren själv, 
något som dragit ner kvalitetsbedömningen något. Samtidigt handlar självbiografin om de 
egna upplevelserna och vad som fungerade för honom för att förstå och lära sig hantera sitt 
paniksyndrom. Att kvalitetsgranska självbiografier kan ifrågasättas eftersom det handlar om 
egna upplevelser och en inblick i den egna livsvärlden, något som är sanning för varje enskild 
individ. Med detta som bakgrund användes denna självbiografi trots att den utgetts på 
författarens eget förlag och alltså inte blivit kvalitetsgranskad av ett större förlag. 
Självbiografin är även skriven i välvilja för att hjälpa andra som behöver tips och råd för att 
komma tillrätta med sin vardag när paniksyndromet är närvarande, något som också talar för 
att använda den i studien. 

Studien utgörs av en manifest innehållsanalys som Dahlborg Lyckhage (2017) beskriver 
bygger på en ytlig analys av materialet, där tolkningar av textens mer uppenbara budskap var 
av betydelse. Analysen håller sig textnära vilket innebär att ytterligare tolkningar lämnas åt 
sidan i det stora hela. En latent innehållsanalys däremot bygger på en mer djupgående analys 
med avsikt att finna det dolda budskapet i innehållet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 
2014). Den manifesta innehållsanalysen användes framför den latenta i denna studien 
eftersom författarna till föreliggande studie inte besitter tillräcklig kunskap för att genomföra 
en analys av detta slag. 

Vid analys av självbiografierna lästes samtliga böcker av båda författarna till föreliggande 
studie för att minska risken för feltolkningar och att väsentlig data skulle gå förlorad. 
Förförståelsen lades åt sidan för att innehållet skulle tolkas så fördomsfritt som möjligt, vilket 
Dahlborg Lyckhage (2017) anser är viktigt för att textens sanna budskap ska framträda på ett 
korrekt sätt. Egna antaganden, känslomässiga band och tidigare kunskap om ämnet, som i 
detta fall reflekteras av både patientens perspektiv och ett patientperspektiv, 
medvetandegjordes och diskuterades mellan författarna. Eftersom detta är faktorer som kan 
påverka huruvida öppensinnad läsaren är i handhavandet av en textanalys. De ansåg även att 
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det är utifrån tidigare erfarenheter och förförståelser som våra tolkningar kan gestaltas. Något 
som medför att vi i en analys inte fullständigt kan bortse från förförståelsen, men att på ett 
kontrollerat sätt ska kunna skilja den från den pågående textanalysen (ibid.). 

Resultatdiskussion 
Det framkommer tydligt i resultatet att personernas möjligheter att hantera sitt paniksyndrom i 
vardagen till stor del beror på huruvida de har kunskap och förståelse kring den egna kroppen 
och symtomen den visar. I en tidigare studie gjord av Garrett, Hammer och McCallin (2009) 
beskrivs att när personer med paniksyndrom skaffar sig mer kunskap om sin sjukdom, 
symtomen och vilka “triggerfaktorer” som finns ges även en djupare självförståelse. Det är 
när personen besitter en ökad förståelse för sin sjukdom och dess mekanismer som en känsla 
av kontroll i det vardagliga livet kan återfås (ibid). Personerna i föreliggande studie beskriver 
detta som att ta tillbaka viss makt över det egna livet. Katastroftankarna får inte längre samma 
fäste när individen ser sjukdomen ur ett annat perspektiv. Något som även Behenck, Finkler, 
Heldt och Wesner (2017) anser är av betydelse för självförståelsen är när individen börjar 
förstå och kunna identifiera sina automatiska tankar som uppstår i olika sammanhang. Då kan, 
likt föreliggande studie visar, motåtgärder införas i god tid för att undvika eller dämpa 
panikattackens kraft. Förståelse och kunskap om andningens betydelse i dessa situationer kan 
vara avgörande för den direkta hanteringen av stundande attacker, något som även lyfts av 
Garrett et al. (2009). En känsla av kontroll kan då skapas samtidigt som individen får en 
möjlighet att forma en hållbar vardag med paniksyndromet närvarande. Dahlberg och 
Segesten (2010) beskriver att sjukdom och oväntade förändringar av vardagslivet kan vara 
begränsande för patienten i det avseendet att synen på sig själv förändras. Samtidigt kan 
sjukdom även innebära en möjlighet till ökad självkännedom eftersom tidigare tankar och mål 
i livet kan tvingas byta riktning. Att leva det liv man önskar och vara den man vill vara har 
stor betydelse för upplevelsen av hälsa (ibid.). Vikten av att patienten erbjuds kunskap om sitt 
paniksyndrom och därigenom ökar sin självförståelse är alltså en central del för att gynna 
hälsoprocessen. 
 
Studien belyser att ett tillämpande av en accepterande inställning till sin sjukdom utgjorde en 
viktig komponent för att ta kontroll över sitt paniksyndrom. Känslorna och tankarna ska 
tillåtas vara närvarande och låtas passera utan att ignoreras eller trängas bort. Något som 
styrks i en studie gjord av Barlow, Brown, Levitt och Orsillo (2004) som utgjordes av två 
grupper, en grupp som tillämpade en accepterande inställning till sitt paniksyndrom och en 
grupp som utövade en mer undertryckande strategi. Studien visade att den grupp som 
baserades på en accepterande inställning till panikattackerna upplevde mindre grad av ångest 
och ansågs mer villiga att fortsätta delta i studien, medan den andra gruppen visade motsatt 
effekt (ibid). Paniksyndromet och de symptom som sjukdomen för med sig behöver 
accepteras som en del av sig själv utan att varken värderas eller försöka elimineras. Först då 
kan attackerna gradvis upplevas som mindre intensiva och mer hanterbara, något som även 
bekräftas av Garrett et al. (2009). Genom att erkänna sjukdomen och de förändringar som den 
medför kan individen utveckla sin upplevelse av hälsa. Dahlberg och Segesten (2010) menar 
att patienten kan lindra det lidande som är närvarande till följd av sjukdom genom att 
acceptera den. Då kan individen samtidigt se möjligheten att själv bestämma hur hen väljer att 
förhålla sig till sin nya verklighet (ibid.). 
 
För att utmana sina invanda tankemönster och rädslor krävs ett stort engagemang och tålamod 
genom hela förloppet. Individen ifrågasätter sina rädslor och tankar för att urskilja dess 
auktoritet. Därefter exponerar individen sig för sina rädslor för att komma till insikt att vad 
som tidigare upplevts som hotfullt i själva verket är en överdriven reaktion på ett irrelevant 
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hot. Processen handlar om att omprogrammera invanda tankemönster och rädslor som byggts 
upp under livets gång. I en avhandling av Svanborg (2008) bekräftas att en exponering för de 
egna rädslorna är en användbar metod för personer som behandlas för sitt paniksyndrom. 
Svanborg beskriver även att tankar ska ses med en kritisk blick som urskiljer hur 
sanningsenliga de egentligen är. Alla tankar är inte nödvändigtvis en sanning (ibid). Genom 
att först förändra sitt tankesätt kunde individen även välja att reagera och tolka situationer 
annorlunda. Reaktionen påverkas av de tolkningar vi ger oss själva och anses därför 
nödvändiga att förändra för att lättare kunna hantera sitt paniksyndrom. Hur man väljer att 
tolka upplevelser i olika sammanhang är individuellt och kräver övning för att kunna 
förändras (Garrett et al., 2009). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att det är i den levda 
kroppen som våra erfarenheter, minnen, känslor och tankar finns lagrade. Det är de tidigare 
upplevelserna som påverkar hur en person väljer att tolka och hantera en situation.  
Därmed är det den levda kroppen som påverkas när individens tidigare erfarenheter och 
tankemönster behöver ifrågasättas och förändras. En sådan förändring innebär en omställning 
i individens existens och tillgång till livet, vilket genererar fler möjligheter till ökat 
välbefinnande och hälsa då de osunda tankemönsterna och rädslorna upphör (ibid). 
 
 
Studien belyser de närståendes betydande roll för individen när det kommer till att skapa en 
hållbar vardag. Att utmana och ifrågasätta sina tidigare sanningar är påfrestande och de nära 
och kära visar sig kunna underlätta denna resa. Att söka stöd från personer i sin omgivning är 
enligt Hino, Takeuchi och Yamanouchi (2002) en karaktäristisk copingstrategi för personer 
med paniksyndrom. Detta visas även i Svanborgs (2008) avhandling där patienter med 
depression eller paniksyndrom deltog. Patienterna hade tidigare deltagit i psykoterapi och nu, 
nio år senare, gjordes en uppföljning för att bl.a. undersöka underlättande och hindrande 
faktorer vad gäller att hantera paniksyndromet. Avhandlingen belyser, likt Hino et al. (2002), 
patienternas positiva upplevelse av att ha omtänksamma och stödjande närstående för att 
kunna få grepp om sitt paniksyndrom i vardagen. Att få ventilera sina otäcka upplevelser och 
få hjälp med verklighetsförankring av exempelvis en partner eller vän kan vara av stor vikt för 
den drabbade. Depersonalisationskänslor kan, precis som föreliggande studie visar, minska 
om närstående finns tillgängliga och kan försäkra individen om att den egna personen inte är 
förändrad. Det visade sig i Garrett et al. (2009) studie att en partner kan hjälpa den drabbade 
förbi kommande panikattacker genom att finnas till hands via telefon. Partnern kan, via 
telefonkommunikation, generera en trygghetskänsla för den drabbade bara genom att samtala 
och finnas där igenom den krävande och obehagliga situationen (ibid.). Denna form av 
lyssnande närstående lyfts fram på liknande sätt i föreliggande studie där personerna bl.a. 
finner styrka i att få visa sig sårbara inför sina utvalda nära. Detta styrks av Dahlberg och 
Segesten (2010) som menar att de närstående kan ha en avgörande roll när det gäller huruvida 
patienten upplever hälsa och välbefinnande. Närhet och samspel är för många en central och 
viktig del av livet, något som man vanligen delar med sin partner, familj eller vänner (ibid.). 
Kopplat till föreliggande studie handlar det framförallt om att individen får hjälp av både den 
aktiva och den lyssnande närstående för att hantera paniksyndromet. Genom att få kontroll på 
det som orsakar lidande kan individen uppnå en högre grad av hälsa. 
 
Framtida forskning 
Den forskning som idag finns vad gäller paniksyndrom är relativt begränsad. Till stor del är 
den på olika sätt inriktad på KBT som behandling. Vetenskaplig forskning som 
fokuserar  patientens upplevelser av att leva med och hantera paniksyndrom i vardagen har 
tidigare genomförts, dock begränsat under 2000-talet. Detta område behöver prioriteras i 
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framtida forskning för att kunna erbjuda vårdpersonal uppdaterade forskningsresultat som kan 
underlätta och effektivisera vården av denna patientgrupp. 
 
Inga tydliga studier tycks ha genomförts vad gäller de närståendes roll i hanteringen. Personer 
med paniksyndrom ser en fördel i att ha förstående närstående som kan underlätta hanteringen 
av sjukdomen. Ytterligare forskning som fokuserar närståendes betydelse för personer som 
lider av paniksyndrom är av betydelse för att kunna identifiera faktorer som är stödjande i 
vardagen. Detta kan underlätta för både vårdpersonal och närstående eftersom en fördjupad 
förståelse för vad som kan stödja patienten leder till bättre vård och möjligheter till ökad 
upplevelse av hälsa. Det anses även betydelsefullt att undersöka sjukdomen ur de närståendes 
perspektiv eftersom paniksyndromet har stor inverkan på det gemensamma vardagslivet. 
 
Slutsatser 
Studien har belyst hur personer hanterar sitt paniksyndrom i vardagen utifrån deras egna 
beskrivningar genom självbiografier. Paniksyndrom är en sjukdom som kräver mycket av 
individen eftersom det handlar om att ifrågasätta och ändra invanda beteenden och 
reaktioner.  Paniksyndromet behöver erkännas som en del av sig själv för att individen ska 
kunna förlika sig med sin nya självbild och kunna minska lidandet den upplever av en icke 
fungerande vardag. Processen är på många sätt påfrestande för individen, något som kan 
underlättas av närstående eftersom upplevelsen av hälsa och välbefinnande kan stärkas genom 
deras engagemang. Detta är fynd som få tidigare studier visat, något som indikerar på vikten 
av denna studies resultat. Med denna kunskap som bakgrund kan allmänsjuksköterskan ha en 
ökad förståelse för hur patienten med paniksyndrom skapar en hanterbar vardag trots de 
hinder som uppstår. Därmed kan hen även stödja hälsoprocesser på det sätt som passar för den 
enskilda patienten. För att öka kunskapsnivån och vårdkvaliteten ytterligare krävs fortsatt 
forskning som både belyser de närståendes betydelse och den drabbades upplevelse av att leva 
med paniksyndrom. Detta kan bidra till att individen med paniksyndrom får bästa möjliga 
förutsättningar att skapa en fungerande vardag.  
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SÖKSCHEMA      Bilaga 1  

Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Böcker 

LIBRIS 2017-
11-02 

(ångest*  
OR anxiety) 
(självbiografi* OR 
biografi*)  
 
 

70 Lindgren, T. (2016). Ibland mår jag 
inte så bra. Stockholm: Forum.  

Forslund, D. (2016). Nu dör jag: Om 
att drabbas av och leva med ångest. 
Forslund books.  

LIBRIS 2017-
11-02 

paniksyndrom* 
 
 

48 Carlbring, P., Lithander, A. (2010). 
Jag är inte galen: en bok om 
panikångest. Stockholm: Bonnier  

Bassett. L. (2000). Befriad från ångest 
– Så övervinner du oro och 
panikkänslor och tar makten över ditt 
liv. Stockholm: Natur och kultur. 

LIBRIS 2017-
11-02 

anxiety disorders  - 
personal narratives* 

10 Gjøsdal, M. (1992). Min väg från 
ångest till liv. Stockholm: Svenska 
dagbladet. 
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KÄLLKRITIK AV TRYCKT TEXT ENLIGT SEGESTEN Bilaga 2 

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

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

• 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 ämnesområde?  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

KVALITETSGRANSKNING    Bilaga 3 

Befriad från ångest - så övervinner du oro och panikkänslor och tar makten över ditt liv, av 
Lucinda Bassett (2000)  
Lucinda Bassett led tidigare av paniksyndrom och torgskräck och berättar i sin självbiografi 
om sin väg ut ur ångesten. I första delen av boken skriver hon om uppvaknandet och att få 
förståelse för sin sjukdom. Den andra delen presenterar det självhjälpsprogram som hon 
utvecklat, något som redan hjälpt tusentals människor att hantera sitt paniksyndrom.  
Natur & Kultur är förlaget som valt att ge ut boken i Sverige efter en översättning från 
engelska.  
Kvaliteten bedömdes vara hög. 

Ibland mår jag inte så bra. Therese Lindgren (2016) 
Therese Lindgren är en känd svensk profil inom sociala medier som i sin självbiografi berättar 
om hur det är att leva med paniksyndrom i kombination med generaliserat ångestsyndrom, 
depression och posttraumatiskt stressyndrom. Hon ger en ocensurerad bild av hur hennes 
diagnoser påverkat hennes vardag och hur hon hanterat sitt paniksyndrom. Boken berättar 
Thereses egen historia där hon slår hål på fördomar/förutfattade meningar om psykisk ohälsa 
och samtidigt öka medvetenheten om ämnet i samhället. I ett av kapitlen delger hon även tips 
till vad läsare med psykisk ohälsa kan göra på egen hand och vad närstående kan göra för att 
stödja. Therese har gett ut sin självbiografi i samarbete med bokförlaget Forum.   
Kvaliteten bedömdes vara hög.     

Jag är inte galen - en bok om panikångest, av Anna Lithander och Per Carlbring (2010) 
Anna Lithander är en kvinna som levde ett till synes normalt liv med familj, jobb och 
sommarstuga. Vad inte många visste var att hon levde med paniksyndrom och en ständig 
kamp för att kunna hantera sina panikattacker i vardagen. I hennes självbiografi delar hon 
med sig av hennes erfarenheter av diagnosen och hur hon gått tillväga för att lättare kunna 
hantera den. Anna Lithander har skrivit boken tillsammans med Per Carlbring som är 
professor i psykologi. Han har skrivit vissa stycken där han delger sin professionella syn på 
panikångest och sina egna erfarenheter om ämnet. Boken är riktad till både personer med 
diagnosen paniksyndrom men även de som enbart fått enstaka attacker. Bokförlaget Bonnier 
Existens har givit ut boken. 
Kvaliteten bedömdes vara hög. 
 
Min väg från ångest till liv av Mette Gjøsdal (1992) 
Mette är en norsk kvinna som berättar sin historia om ångesten som hon levt med i 23 års tid. 
I sin biografi belyser hon hur hennes paniksyndrom påverkat hennes liv och hur hon tillslut 
lyckades hantera sina attacker. Hon berättar om sina upplevelser av hela förloppet på vägen 
mot tillfrisknande som både varit lång och inneburit många med- och motgångar. Boken är 
ursprungligen från Norge, men översattes till svenska av Svenska Dagbladet som också står 
som ansvarig utgivare.   
Kvaliteten bedömdes vara hög.     

Nu dör jag - Om att drabbas av och leva med ångest, av Dan Forslund (2016)  
Dan Forslund berättar öppet och ärligt i sin självbiografi om hur han lärde sig att hantera sitt 
generaliserade ångestsyndrom och paniksyndrom. Biografin är uppdelad i tre delar där första 
delen beskriver livet då Dan fick sina diagnoser, andra delen tar upp olika botemedel han 
provat och tredje delen sammanfattar de åtgärder som fungerade för honom. Den är skriven i 
hopp om att kunna hjälpa andra i samma situation och Dan beskriver den som boken han själv 
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hade behövt läsa när han drabbades.  
Dan äger själv förlaget där självbiografin är utgiven, något som påverkar bedömningen 
eftersom ingen tidigare kvalitetsbedömning är genomförd. Däremot har Ernst Robert 
Almgren, också drabbad av paniksyndrom, skrivit bokens förord där han bekräftar att många 
av Dans upplevelser även stämmer in på honom. 
Kvaliteten bedömdes vara medelhög.  
 


