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Abstract 

 
The main objective of this study was to study individuals experience of panic disorder. 

The underlying method in the study was of qualitative art, were theme based analysis 

were used and semi structured interviews were conducted.  Six interviews were 

conducted with individuals that for themselves or with the help of primary care for 

filled the DSM-IV criteria for panic disorder. The results showed that the participants 

felt that their panic disorder was more or less prominent depended on the stability of the 

participants subsistence. The participants felt less of their panic disorder if they had a 

more stable subsistence and felt the panic-disorder were more prominent if the 

participants felt more stressed. The interviews led to four themes, The Individuals 

experience of panic disorder, life situation, sense of losing control and a sense of no one 

would understand.  

 Keywords: self-help, panic anxiety, experience 

 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka individers upplevelse av panikångest. Studien är 

kvalitativ och bygger på tematisk innehållsanalys, för studien har sex semistrukturerade 

intervjuer genomförts med individer som enligt sig själv eller sjukvården uppfyller 

DSM-IV kriterier för panikångest. Resultatet presenterar den enskilde individens 

upplevelse av panikångest. Resultatet visar att intervjupersonerna upplevde sin 

panikångest som mer eller mindre framträdande beroende av stabiliteten i deras tillvaro. 

En stabil tillvaro upplevdes av deltagara minska panikångesten och en mer stressad 

tillvaro, upplevdes av deltagarna att öka deras panikångest. Intervjuerna ledde fram till 

fyra teman, Individens upplevelse av panikångest, livssituation, känsla av total 

kontrollförlust samt känsla av att ingen skulle förstå. 

 

Nyckelord: Själv-hjälp, Panikångest, upplevelse 
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Inledning  
 

Ångestsyndrom (panikångest, fobi eller tvångssyndrom) drabbar cirka var fjärde person 

någon gång i livet, det är ett växande problem och många som drabbas av 

ångestsyndrom står utanför arbetsmarknaden eller blir oförmögna till arbete som följd 

av detta (SBU,2005).  Panikångestsyndrom är ofta kronisk och det finns idag väldigt lite 

forskning kring hur det påverkar individer och deras hälsa (Eun-ho et al. 2015). Trots att 

panikångest kan påverka individers liv på ett omfattande sätt så tycks det som att endast 

en liten del av de individer som upplever panikångest söker professionell hjälp, resultat 

visade på att endast 6 % individer med ångestsyndrom sökte professionell hjälp (King et 

al. 2011).  Det har visat sig att äldre personer som under sin livstid samlat på sig 

erfarenheter som var avgörande för att förhindra och eller dämpa deras panikångest, de 

äldre kunde också utifrån sin egen livserfarenhet avgöra i vilken situation olika 

strategier fungerade som bäst (King, et al. 2011). Svensson (2004) visade på att det 

ibland kan ta flera år innan individer som söker vård får adekvat hjälp och visar på att 

patienter som tidigare haft hjärtinfarkt ofta återkommer med liknande symptom i tron 

om att de fått ytterligare en hjärtinfarkt, där det i själva verket handlat om en 

panikattack, som tack vare fysikska symptom och individens tro om att det var 

livshotande gjorde att individen sökte hjälp och dennes panikångest upptäcktes 

(Svensson, 2004). Det kan finnas flera orsaker till varför en individ inte söker hjälp och 

en av de främst nämnda orsakerna är att individen innehar rädsla för att inte bli trodd 

och tagen på allvar med de kroppsliga symptom som visar sig vid en panikångestattack.  

Givet detta avser föreliggande uppsats undersöka individers upplevelse av panikångest.  

 

Vad är panikångest? 

De diagnostiska kriterierna enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994) 

för en panikångest är följande:  

Avgränsade episoder av intensiv fruktan eller oroskänsla som var oväntad, inte 

skett i samband med drogmissbruk eller somatisk sjukdom.  Perioden kan uppstå 

i vilken situation som helst och kommer plötsligt utan förvarning, klingar av 

även utan behandling. 

 

Att kroppen reagerar med panik är något helt naturligt i en hotfull situation, kroppen 

förbereder sig på försvar och stressreaktionen går upp maximalt, (Carlbring & Hanell, 
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2009).  Ångest kan ses som en kamp/ flykt respons och är till för att individer snabbt 

ska kunna avgöra om det är kamp eller flykt som är bäst för de hot individen möter.  Det 

är en instinkt hos människan och som än idag, trots att våra naturliga hot minskat kan 

vara livsavgörande för oss. Ångest är till för att skydda inte för att skada (Carlbring & 

Hanell 2009). Ångest är svårt att beskriva i ord och upplevs olika, ändå kan de flesta 

människor sätta ord för vad ångest innebär och ångest kan uppenbara sig i situationer 

som inför prov, en redovisning eller en ny och främmande situation. När en individ 

drabbas av ångest kan denne få dimsyn, yrsel, domningar och kvävningskänsla och när 

dessa känslor kommer utan att individen förstår vad det betyder kan det övergå i panik. 

Panikångesten blir en reaktion på hot och fara även om det inte finns någon uppenbar 

fara eller hot för individen (Carlbring & Hanell, 2009).  

Under en panikångest attack aktiveras individens nervsystem, det 

parasympatiska och det sympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet är det 

som sätter igång under en kamp/flykt reaktion, samt gör att individen får flera olika 

reaktioner så som hjärtklappning, ångest, yrsel med flera, det som sedan stoppar 

reaktionen är det parasympatiska nervsystemet som återställer en avslappnad känsla i 

kroppen alternativt så förstörs noradrenalinet och adrenalinet av andra kroppsliga 

kemikalier och gör att halterna återställs till det normala. En panikångest attack äger 

rum under en begränsad tid, slutligen stoppas panikattacken av kroppen själv (Carlbring 

& Hanell 2009).  King et al. (2011) kom fram till att livssituation är en viktig faktor för 

hur individer påverkas av panikångest. King et al. (2011) visade på i sitt resultat att 

individer med längre livserfarenhet kunde hantera sin panikångest bättre än yngre 

individer som ännu inte hade fått samma livserfarenhet med sig. King et al. (2011) 

kunde också se att individerna använde sig av olika strategier för sin ångest, beroende 

av tidigare erfarenhet i liknande situation. Richwood & Bradford (2012) analyserar även 

effekten av exponeringen för det som utlöser oro och ångest hos individer, att exponeras 

för situationer eller miljöer där panikångesten utlöses är ett sätt för individer att arbeta 

med sin panikångest i syfte att kunna komma förbi situationen utan att fly.  

Richwood & Bradford (2012) visade på att exponering har en positiv 

inverkan på individer med exempelvis agrofobi i kombination med panikångest. 

Exponering som terapeutiskt redskap är väl beprövat inom KBT och har visat sig vara 

effektiv för att minska panikångest hos individer. En individ med panikångest tenderar 

att undvika de situationer som utlöser attacken, ett beteende som göra att individen 

avskärmar sig mer och mer från omgivningen och när individen då istället blir tvungen 
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att möte den utlösande faktoren genom exponering kan denne påbörja processen mot att 

minska panikattackens effekt och återgå till en normalt fungerande vardag (Carlström & 

Hanell, 2009).  

Koszycki1 et al. (2011) fann att individer som använde sig av självstyrd 

behandling i kombination med medicinering visade sig ha högre positiv effekt än om 

enbart medicinering användes i syfte att minska panikångesten hos individerna. 

Självstyrd behandling innebär att individen själv fann lösningar för att hantera sin 

panikångest, exempelvis samtala med personer i sin omgivning eller tala med sig själv 

för att stanna kvar i situationen. Självstyrd behandling kunde också innebära att 

individen riktade om tankefokus. De fynd som Koszyckil et al. (2011) gjorde styrker det 

fakta att individer som fick medbestämmande i sin behandling av panikångest nådde 

högre grad av tillfrisknande än de individer som enbart behandlades med medicin. 

Självstyrd behandling som individer använde sig av kunde bestå av promenader, 

exponering, samtal med närstående och själv-hjälps manualer. Forskning visar på att 

panikångest främst behandlas med professionell hjälp men det kan finnas 

omständigheter och orsaker som gör att individer medvetet och omedvetet börjar 

använda sig av självhjälp, Ben-Ari (1998) fann en stor okunskap bland individer om 

mental ohälsa och drog slutsatsen att kunskap kring mental ohälsa så som panikångest 

måste nå ut i hela världen och bli mer lättillgänglig för människor oavsett samhällsklass 

och land. Ben-Ari (1998) kom fram till att människor uppskattade att få dela sin 

emotionella upplevelse med andra i sin omgivning och i det presenterad resultat visade 

sig att gruppbaserad självhjälp hade positiv inverkan på individer med panikångest 

(Ben-Ari, 1998).  

Panikångest upplevs individuellt även om de fysiska symptom som 

framträder kan vara samma för flera individer. Upplevelsen av panikångest tycks även 

vara liknande oavsett vilken etnicitet individen tillhör, det är alltså inga större skillnader 

mellan kulturer för individens upplevelse av panikångest, det som främst skiljer sig är 

att individer ur asiatisk kultur ofta upplever fler somatiska symptom i samband med 

panikångest, än individer ur övriga kulturer (Barrera et al. 2010). Individer berättelse 

om upplevelsen av panikångest ger förståelse för hur den kan påverka individens liv 

samt också hur symptomen kan komma smygandes och det för individen kan ta lång tid 

att förstå att det är panikångest denne upplevt (Perrone et al., 2013). Genomförda studier 

visar på att individer med afrikanskt ursprung mer ofta upplever att de vill ha kontroll 

och under en panikattack upplevs ofta total kontrollförlust, något som individer från 
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afrikansk kultur upplevde som en mer påtagligt negativ effekt med deras panikångest 

(Barrera et al., 2010) Individer beskriver också att inte veta vad som drabbat dem, att 

inte veta vad diagnosen skulle innebära samt att individen lade skuld på sig själv, 

upplevdes som påtagligt ansträngande och kunde leda till frustation hos individen. 

Studier visar att individer i början av sin panikångest upplevde att de inte kunde sätta 

ord för de stadier som upplevdes under attacken och heller inte verbalt kunde ge uttryck 

för upplevelsen av panikattacken och vad det innebar för dem (Perrone et al., 2013).   

 

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka individers upplevelse av panikångest.  

 

Metod 
Denna studie är kvalitativ och bygger på tematisk intervju analys. 

 

Deltagare 

 

Deltagare för studien rekryterades genom en individ jag fick kontakt med och som i sin 

omgivning kände till individer som upplevt panikångest. Kontakt togs med 14 individer 

via telefon där individerna tillfrågades om de kunde tänka sig medverka i en studie 

rörande panikångest och upplevelsen av panikångest, individerna informerades samtidig 

om syftet med studien. De individer som var intresse att medverka gav sitt samtycke 

och informerades om att de när som helst under intervjun hade möjlighet att avbryta sitt 

samtycke, det slutliga urvalet blev sex individer. Kriterier för att medverka i studien var 

att de enligt sig själva eller enligt sjukvården bedömde sig uppfylla kriterierna i DSM 

för panikångest. De individer som medverkade har fått läsa och godkänna sin egen 

intervju samt tagit del av hela uppsatsen efter att den sammanställts. De medverkande 

var alla kvinnor i åldern 34-59 år och upplevde sin panikångest i åldern 18-55 år. I 

föreliggande studie framgår att av de sex personer som medverkade hade endast två av 

dem sökt professionell hjälp, de övriga fyra informanterna hade berättat för närstående, 

vän eller likvärdig, och därigenom inhämtat kunskap om att de drabbats av panikångest 

samt hur de kunde kom att hantera den.  

Intervjupersonerna benämns A, B ,C, D, E & F för att läsaren ska få lättare att särskilja 

den information respektive intervjuperson bidragit med, samt för att intervjupersonerna 

ska få full anonymitet (Vetenskapsrådet, 1990).  Det intervjupersonerna hade 
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gemensamt är att de upplevde sin panikångest som stabil så länge de själva hade en 

stabil tillvaro utan stress och oro, men att de som individer är stresskänsliga och kan få 

nya panikattacker om de inte är uppmärksamma på kroppens varningssignaler för bland 

annat stress.  

Datainsamling  

Intervjuerna genomfördes som en semistrukturerad intervju med hjälp av en 

intervjuguide som bestod av 13 frågor (bilaga 1) Intervjuerna varade i cirka 30 minuter 

vardera. Deltagarnas svar transkriberades för att sedan analyseras. Intervjuerna 

genomfördes via telefon vilket ger fördelen att intervjuerna inte blir så långa, men de 

kräver istället mer struktur och intervjuen bör inte överstiga mer än 30 minuter. De 

intervjuer som genomförts för denna studie har varat i nästan 30 minuter, vilket främst 

berodde på att de kom att bli mer likt ett vardagssamtal baserat på den intervjuguide 

som förberetts (Gillham, 2005). 

 

Dataanalys  

Föreliggande studie är en kvalitativ studie där intervjuerna lyssnades igenom 

analyserades och tolkades genom att lyssnas av flertalet gånger samt genom jämförelse 

av deltagarnas svar. Vid sammanställningen av intervjuerna identifierades ett antal 

gemensamma nämnare, dessa mynnade ut i teman som sammanställdes och kopplades 

mot aktuell forskning. 

 

Etiska överväganden 

Efter att de tillfrågade återkommit med slutgiltigt svar om att medverka skickades ett 

samtyckesbrev ut med information om studien samt gällande anonymitet (bilaga 2) Det 

framgick i brevet att studien hade anonymitet där inga namn kom att nämnas i 

uppsatsen. Intervjuerna avsåg att spelas in och forskaren var den enda som skulle 

lyssna, analysera samt läsa materialet. Genom dessa steg har uppsatsen uppfyllt kravet 

på konfidentiellitet och följer vetenskapsrådets etiska linjer (vetenskapsrådet, 1990). 

 

 

Resultat 
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De teman som återspeglades i intervjuanalysen var Livssituation, känsla av 

kontrollförlust samt Känsla av att ingen skulle förstå.  

Individens upplevelse av panikångest  

I detta avsnitt beskrivs intervjupersonernas upplevelse av panikångest, 

både vad det gäller känslomässigt och de fysiska symptom som enskild individ 

upplevde under attack och även i den period som panikångesten var framstående. 

Intervjuperson A beskriver att känslan av panikångest är svår att beskriva 

dels för att det finns så mycket som händer och känns samtidigt men också för att det är 

svårt att minnas den exakta känslan. Intervjuperson B har ett tydligt minne av känslan 

vid panikångest och beskriver den som en dödsångest och att känslan var skrämmande.  

Däremot kan B inte helt minnas upplevelsen mer än att den som beskrivs obehaglig och 

jobbigt samt en ständig oro för en ny panikattack. ”Jag blev rädd, och trodde att jag 

skulle dö”  

Intervjuperson C gick väldigt länge med sin panikångest innan hon visste 

vad det var hon upplevde, detta gör att C uttryckte att det svårt att sätta ord på 

upplevelsen då det med tiden blivit diffust vilken känsla som hör till vad.  C berättar att 

det fanns en känsla av ensamhet och att ångesten var påtagligt intensiv. De framkommer 

i intervjuerna att flera av deltagarna upplevde fysiska symptom vid pågående attack, 

dessa symptom yttrade sig som illamående, yrsel och känsla av att vilja fly från 

situationen.  

Intervjuperson D berättar att hon upplevde panikångesten som sekundär då 

hon utvecklade panikångest i samband med ett sjukdomsbesked, den ständiga oron över 

att eventuellt inte finnas kvar var det som intervjuperson D tolkar som utlösande faktor 

för sin panikångest.   

I sammanställningen av intervjuerna framgick även att flera av 

intervjupersonerna började undvika situationer där tidigare attacker uppstått för att 

upplevelsen av panikångesten var så starkt obehaglig. Intervjupersonerna är även 

samstämda i att de är en upplevelse som med ord är svårt att beskriva så att personer 

som inte upplevt panikångest kan förstå. 
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Livssituation 

Under analysen av intervjumaterialet framkom att livssituation hade en stor roll i 

intervjupersonernas upplevelse av panikångest men även för vad de ansåg som 

utlösande för att de utvecklade panikångest, på grund av detta kändes livsituation viktigt 

att få med som tema för att ge en så omfattande beskrivning som möjligt för läsaren 

utifrån individers beskrivna upplevese.   

 För intervjuperson C ändrades livssituationen drastiskt genom att C 

genomgick en skilsmässa, vilket C berättar upplevdes som mycket stress och ångestfyllt 

och ser den ändrade livssituationen som en utlösande faktor för sin panikångest. ”jag 

skulle skilja mig, inombords kändes det som om jag skulle gå sönder. De fakto och 

tidigare upplevda händelser som inte bearbetats utan lagts på där inne, kom nu upp till 

ytan. Det blev för mycket att hantera”  

Intervjuperson E berättar att hennes livssituation var mycket psykiskt 

påfrestade och E levde under ständig stress, vilket E själv beskriver som trolig orsak till 

att hon utvecklade panikångest. Att panikångest utvecklades just i detta skede tror E 

berodde på att hon under i stort sett hela sin uppväxt varit tvungen att hantera andra 

människors påtryckningar och att kroppen inte kunde hantera mer stress, oro och ångest. 

För intervjuperson D ändrads livssituation genom ett sjukdomsbesked och 

då D fick dödsångest utlöste den ändrade livssituationen mest troligt dennes panikångest 

så som d själv beskriver i intervjun. 

Under intervjuanalysen kan vi se ett tydligt samband mellan deltagarna där 

de beskriver att deras livssituation plötsligt förändrats och att de levt under mycket 

psykisk stress när de första gången upplevde panikångest och det är enligt forskning en 

utlösande faktor. Intervjupersonerna berättar också att de upplever det som att 

omgivningen ställt höga krav på dem, vilket de i sina livssituationer haft svårt att leva 

upp till.  

Intervjuperson A berättar i sin intervju att hennes pappa oväntat gick bort 

samtidig som hennes mamma blev sjuk, vilket resulterade i att hon utvecklade 

panikångest i situationer som att åka bil eller buss av rädsla att krocka och att gå nära en 

väg utlöste panikkänsla över att bli påkörd.  

Upplevd känslan av total kontrollförlust hos individen 

Att själv inte veta var, när och om är något som även informanterna nämner som den 

största svårigheten och oron under pågående period med panikångest.    
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I de genomförda intervjuerna var kontrollförlust, eller som deltagarna 

uttryckte sig ”jag har ingen kontroll” den känslan som tog över och var mest 

skrämmande. Att gå in i en känsla där kontrollen tvingas åsidosättas och ersättas med en 

känsla av total kontrollförlust där individen inte kunde inverka på det som skedde eller 

på de känslor som infann sin under panikattacken beskrevs som svåra att hantera av 

deltagarna. För att återfå del av kontroll beskriver flera av deltagarna att de pratade med 

sig själva och använde ord som (det är ingen fara, andas så kommer panikattacken gå 

över) för att återfå del av kontroll igen. Intervjuperson A beskriver att känslan av att inte 

ha kontroll över vad som utlöste panikattacken var det som kändes mest skrämmande i 

situationen, tankar som ofta återkom var” Kommer jag dö nu, kommer det gå över snart 

och varför har jag ingen kontroll över min egen kropp och känsla”  

Det fanns även en övergripande känsla hos intervjupersonerna där de 

beskriver att tappa kontrollen över situationen gjorde att de kände sig dumma inför 

omgivningen. Intervjuperson D beskriver en känsla av likgiltighet i kontrollförlusten, 

där D menar att känslorna stängdes av för att känslan att inte kunna kontrollera det som 

fortsättningsvis skulle ske blev för påtaglig.  

Individens upplevda känsla av att ingen skulle förstå  

 

Gemensamt för intervjupersonerna var den upplevda kännslav av att omgivningen inte 

visad förståelse för deras panikångest.  

De intervjuer som genomfördes indikerar till att en vanlig känsla för den 

som drabbats av panikångest är att omgivnigen inte skulle ha förståelse för individens 

upplevelse och av intervjupersonerna upplevde majoriteten en känsla av att ingen skulle 

förstå dem.  

Under intervjuerna framgår att känslan av att omgivningen inte skulle tro 

på det de berättade ledde till att de gjorde ett medvetet val av att inte berätta för sin 

omgivning. Intervjuperson B gjorde en avvikelse från detta genom att berätta för sin 

familj, detta val gjorde personen då denne sedan barnsben kunnat prata med sin familj 

om allt och tanken på att de inte skulle förstå fanns inte, däremot berättar intervjuperson 

B att det fanns en tveksamhet i att berätta för andra i omgivningen utifrån att de inte 

skulle ta till sig den information de fick.  

De intervjuer som genomförts indikerar till att en vanlig känsla för 

individer som drabbas av panikångest är att omgivnigen inte skulle förstå.  
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Deltagare E berättar att hon av omgivningen ansågs vara en stark person 

som kunde hantera de flesta situationer och som inte skulle låta någon verbalt eller 

fysiskt skada henne, detta gjorde att E hade en ständig kamp inom sig om att berätta 

eller inte för omgivningen och valde att inte berätta, då E fann det mest trovärdig att 

ingen skulle tro henne. E berättar att hon först under ett samtal med en vän långt senare 

och när vännen berättade om sin upplevelse av panikångest, vågade berätta och 

samtidigt insåg vad det var E hade upplevt ”Det var svårt att berätta för andra om min 

upplevelse, mest för att jag var så säker på att ingen i min omgivning skulle ta mig på 

allvar”  

D beskriver att känslan av att ingen skulle förstå var sammankopplad med 

att personer i hennes omgivning inte gärna ville ta till sig att hon drabbats av cancer och 

att det då blev svårt att finna tilltro till att de skulle förstå de fysiska symptom och de 

känslor D kände med panikångesten. D valde att berätta i samband med att hennes 

besked om att hon var fri från cancer kom. ”jag tänkte att då måste väl omgivningen 

ändå förstå, samtidigt som rädslan för att ingen skulle tro mig var försvunnen. Jag hade 

överlevt cancer, det spelade ingen roll om jag inte blir trodd” 

 

Diskussion 
I föreliggande studie har syftet varit att undersöka individer upplevelse av panikångest 

och det visade sig under intervjuerna och i den tematiska analysen att fyra teman var det 

som hade störst inverkan på upplevelsen av panikångest. Det kunde också ses att 

intervjuperson A och D upplevde sin panikångest i samband med sjukdomsbesked och 

att en förälder dog, att A och D utvecklade panikångest kan vara kopplat till deras 

bearbetning av de händelser som de kom att behöva hantera (Bui et al., 2015).  Något 

som också syns i resultatet är att det tycktes upplevas som svårt att berätta om sin 

upplevelse av själva panikångesten, det upplevs som lätt att fokus hamnar på den 

situation individen befann sig i och hur den kom att påverka dem och att de utvecklade 

panikångest.   

De fyra teman som framkom i intervjuanalysen var situationer som 

informanterna nämnde och berättade kring och som de upplevde hade inverkan på deras 

upplevelse av panikångest, men också som utlösande faktor för att just dessa individer 

utvecklade panikångest. Flertalet av de som deltog i studien uppger att de känt oro i 

samband med sin panikångest samt att de är känsliga för stress. Person extra känsliga 

för stress har visat sig ha högre grad av risk att utveckla panikångest än personer som 
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har större tolerans mot stress (Drenchkan et.al., 2014).  Större stresskänslighet skulle 

också kunna vara en av förklaringarna till att deltagare i studien utvecklade sin 

panikångest under period i livet där de förelegat mer stress än vad som kan anses 

normalt för en person, om vi ser till att leva i osund relation samt för den deltagare som 

fick sjukdomsbesked med oviss utgång. Upplevelsen av panikångest utifrån studiens 

resultat tycks peka på att den är individuell men att vissa likheter kan upplevas mellan 

individer som upplever sin panikångest i liknande situationer.  

Livssituation upplevdes ha inverkan på att individen utvecklade 

panikångest men också hur individen upplevde sin panikångest samt hur individen 

hanterade sin panikångest. Under intervjuanalysen återfanns gemensamt för de 

medverkande att den känslan som upplevdes mest påtaglig var känslan av total 

kontrollförlust då det var gemensamt för deltagarna i intervjustudien mynnade det ut i 

ett eget för studien väldigt intressant tema, där informanterna beskriver hur deras 

upplevelse av känslan att inte ha kontroll upplevdes. Framförallt beskrivs en känsla av 

att inte kunna påverka de egna kroppsliga symptomen, så som att inte kunna hindra 

känslan av att vilja fly från plats eller få dimsyn med flera symptom. De kom också 

tankar om att behöver jag förklara för min omgivning om vad jag just upplevde. Det är 

vanligt att känslan av kontrollförlust gör att individen avskärmar sig mer från 

omgivningen och att individen börjar undvika platser som kan utlösa en ny attack 

(Carlbring & Hanell, 2009). De informanter som medverkade i studien berättade också 

kring hur de var som personer vilket i resultatet visar att individer med en personlighet 

som i vardagliga situationer önskar en högre grad av kontroll kan uppleva 

kontrollförlusten i en panikattack som mer påtaglig och skrämmande än för individer 

som visar lägre grad av kontrollbehov i sin personlighet.  

 Det tredje temat som framkom under intervjuanalysen var känsla av att 

ingen skulle förstå, att försöka berätta för sin omgivning om de kroppsliga symptom 

som infinner sig vid en panikångest attack är inte enkelt då den som skall berätta hade 

behov av att känna sig trygg med den eller de individer denne berättar för och denne 

behövde också känna sig lugn, då tanken på att berätta om sin panikattack för 

omgivningen och känslan av att ingen skulle förstå var för de som intervjuades en 

utlösande faktor för ny attack. Att inte bli trodd var en faktor som Svensson (2004) fann 

avgörande i om individer sökte professionell hjälp eller inte för sin panikångest.  

I vissa delar av världen ses mental ohälsa fortfarande som något skamset 

och många räds att berätta om sin upplevelse då de inte kan förutsäga hur omgivningen 
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kommer reagera.  Det blir mer accepterat i världen att människor kan drabbas utav 

mental ohälsa och fler metoder för att bearbeta individers sinnenstillstånd växer fram, 

det visade Ben-Ari (1998) på i sin studie som belyser inställningen till och 

uppfattningen av själv-hjälp i Pakistan och Israel, Ben-Ari (1998) kom fram till att 

individer upplevde grupp som själv-hjälpmetod positivt och det mest positiva var att 

individerna fick andra att dela sin emotionella upplevelse med. Av de som medverkade i 

intervjun utfört för denna uppsats har ingen av dem medvetet valt bort professionell 

hjälp, det som däremot gjort att de funnit egna strategier för sin panikångest och sitt 

paniksyndrom på annat sätt har berott på att de inte varit införstådda med vad det 

handlade om, att individer vänt sig till vän eller familjemedlem, att individer snabbt 

hittat strategier för att få vardagen att fungera och att individerna inte heller känt 

tillräckligt stor oro över att en panikattack skulle innebära fysisk eller psykisk skada för 

dem. King et al. (2011) fann att livsituation har stor påverkan för individens mentala 

hälsa, vilket kan kopplas samman med de resultat som visats i föreliggande uppsats där 

livssituation har haft påverkan i att individerna använt självhjälp för sin panikångest. 

Det går att dra slutsatsen att varje individ tycks uppleva sin panikångest individuellt och 

skapar för sig fungerande strategier. Strategier som personen kan ta till vid behov utan 

föregående process vilket professionell vård medför för den som söker hjälp. Att 

vidareutveckla denna studie i större omfattning och mellan kulturer och där två 

kontrollgrupper finns med vore intressant.  Det som av oss kan vara negativt i de 

genomförda intervjuerna är att informanten inte varit framför forskaren och på så vis har 

kroppsspråk, mimik och känslomässiga reaktioner gått förlorade (Gillham, 2005).  

Studiens syfte var att lyfta fram individens upplevelse av panikångest och genom 

resultatet visas det tydligt på likheter och skillnader i den individuella upplevelsen och 

det framgår även att det för en individ är svårt att sätta ord på upplevelsen. Denna 

aspekt känns viktig att belysa då känslor oavsett anledning till dem anses svårt att 

beskriva och förstå, det går som lyssnare att ha förståelse för en upplevd känsla men 

mest troligt kommer ingen individ att till fullo kunna återuppleva en annan individs 

känsla och upplevesel även om det upplevt samma situation eller tillstånd.   
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Bilaga 1. 

Intervju Guide (psykologi C) 

Följande frågor användes som underlag för intervju!  

 

1.På vilket sätt fastställdes det att du fått panikångest?  

 

2.hur kom det sig att du använde självhjälp?  

 

3. Kan du berätta om de symptom du upplevde? 

 

4. Kan du berätta om din dåvarande situation?  

 

5. Kan du berätta om din upplevelse av självhjälp?  

 

6. Vad kändes mest skrämmande med din panikångest? 

 

7. Kan du berätta mer kring dina symptom och din upplevelse av panikattacken? Till 

exempel var symtomen den samma vid flera tillfällen. 

 

8. Finns det något du minns som skrämmande eller som gav en extra stark känsla i 

samband med din panikångest? 

 

9. Berättade du för din omgivning om din panikångest? 

 

10. Vad innebär ordet själv-hjälp för dig?  

 

11. Kan du berätta om de strategier du kom att använda? 

 

12. Vilken Strategi under din själv-hjälp upplevde du hade störst effekt för dig 

personligen?  

 

13. Om du skulle samtala med en person och denne berättar att han/hon tror sig ha 

upplevt en panikångest attack, delar du i denna situation med dig av din egen upplevelse 

och den hjälp du fick användning av?  
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Bilaga 2. 

Förfrågan om att medverka i intervju  
Hej ! 

Jag heter Emma Bardh är 34 år och skriver just nu en C-uppsats i psykologi vid Gävle 

högskola. 

 

Jag kommer göra en kvalitativ studie om panikångest och syftet med studien är att 

undersöka individens upplevelse av självhjälp för sin panikångest.  

 

För studien kommer en intervju genomföras baserade på en intervjuguide om 13 frågor 

och ni tillfrågas nu om att medverka i studien. 

För att medverka i studien ska ni anse er uppfylla de kriterier som finns beskrivna i 

DSM-IV för panikångest.  

 

Intervjun kommer att ske via telefon efter överrenskommen tid och tar ca 30 minuter. 

Du som informant skyddas av anonymitet och intervjun kommer att spelas in och endast 

forskaren kommer att lyssna på inspelningen. Ni kommer inte att nämnas vid namn i 

studiens sammanställning. 

 

Medverkan är frivillig och ni kan när som avbryta er medverkan och därmed bryta 

samtycket.  

Intervjuerna kommer att användas som underlag för min c-uppsats i psykologi.  

 

 

Jag ger mitt samtycke till att medverka i studien 

Namn:                                                                     

Telefonnr: 

 

Ansvarig för information om uppsats  

Student 

Emma Bardh   

 

 

Handeledare  

 

Johan Willander  

Instutionen för hälsa och arbetsliv 

Gävle universitet 

 


