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SAMMANFATTNING 
 
Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och det råder en ökning av hjärt- och 
kärlsjukdomar som har samband med vår vällevnad. Den medicinska och kirurgiska 
behandlingen, samt det akuta omhändertagandet är väl utvecklade, vilket gör att allt fler 
människor överlever en hjärtinfarkt. Frågan är dock hur personer som upplevt en hjärtinfarkt 
hanterar sin livssituation efteråt. Syftet var att belysa människors upplevelse av den levda 
kroppen efter en hjärtinfarkt. Studien har en kvalitativ ansats och data har samlats in genom 
sju semistrukturerade intervjuer med fyra kvinnor och tre män i åldrarna 52 till 84 år. 
Resultatet visar att informanterna upplevde rädsla och oro för att drabbas av en ny 
hjärtinfarkt. De upplevde även en besvikelse över att kroppen inte orkade lika mycket som 
tidigare. Detta bidrog till en rastlöshet och en begränsad tillgång till livet. Vidare framkom det 
att informanterna försökte planera och prioritera sin tillvaro till att bli mindre stressfull. 
Gemensamt för alla informanter var att de upplevde ett lidande efter en hjärtinfarkt genom 
ovisheten om hur sjuka de egentligen var. Denna studie kan ge en ökad förståelse för hur 
dessa patienter bör bemötas av hälso- och sjukvården, för att kunna minska lidandet. Genom 
att lyssna på och prata om patientens upplevelse kan deras lidande lindras. 
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INLEDNING 
 
Under sjuksköterskeutbildningen har vårt intresse för hur människor upplever sin vardag efter 
en hjärtinfarkt väckts. Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i vårt land. Ungefär 27 000 
människor vårdas för hjärtinfarkt varje år på våra svenska sjukhus (Sjukvårdsrådgivning, 
2006). Stor framgång har skett genom ett snabbt medicinskt omhändertagande, vilket leder till 
en ökad överlevnad hos människor efter hjärtinfarkt. Likaså har de medicinska och kirurgiska 
behandlingarna utvecklats enormt (Vasko & Östberg, 2003). Däremot hur människors 
livsvärld påverkas efter en hjärtinfarkt är ett relativt outforskat område (Johansson, 2005). För 
att få en ökad förståelse för dessa patienter och för att som sjuksköterska kunna hjälpa dessa 
människor på ett bra sätt, valde vi att fördjupa oss i människors liv efter en upplevd 
hjärtinfarkt genom intervju. ”If you want to know how people understand their world and 

their life, why not talk with them?” (Kvale, 1996, s. 1). 
 
 

BAKGRUND 
 
Hjärtinfarkt 
Hjärtinfarkt är en irreversibel cellskada som uppkommer utav syrebrist till hjärtat. Att 
blodcirkulationen till hjärtmuskulaturen plötsligt upphävs orsakas vanligtvis av en trombos i 
något av de två tillförande kranskärlen. Den viktigaste orsaken till kranskärlssjukdom anses 
vara en kombination av ohälsosam livsföring samt ärftliga betingelser. Risken för 
kranskärlssjukdomen ökar med stigande ålder. Ytterligare utgöres en förhöjd risk vid faktorer 
såsom förhöjda blodfetter, förhöjt blodtryck, diabetes, negativa psykosociala faktorer, stress, 
rökning, övervikt samt fysisk inaktivitet. En ökad utbredning av hjärt- och kärlsjukdomar kan 
även sättas i samband med den västerländska vällevnaden och stigande åldrar. 
Uppskattningsvis har ungefär närmare hälften av alla människor över 65 år en hjärt- och 
kärlsjukdom (Vasko & Östberg, 2003). 
 
Tidigare forskning 
Song och Lee (2001) beskriver i en studie vikten av livsstilsförändringar hos patienter som 
drabbats av hjärtinfarkt och upplyser om individers svårigheter till anpassning av livet efter 
hjärtinfarkten. Condon och McCarthy (2006) beskriver livsstilsförändringar som en utmaning. 
De påpekar att människor i allmänhet ser hjärtinfarkt som en sjukdom som enbart drabbar 
äldre och därför reflekterar människor i allmänhet inte över den egna livsstilen och risken för 
hjärtinfarkt. Vidare belyses en motivationsbrist hos de drabbade, som en anledning till 
svårigheter att ändra på livsstilsvanor. I studien framhålls även vikten av att sjukvården 
hjälper och stödjer patienter att försöka genomgå livsstilsförändringar. 
 
Även Sjöström-Strands (2006) studie om hur kvinnor uppfattade och hanterade stress i 
samband med hjärtinfarkt, visar på en uppfattning om att hjärtinfarkt endast drabbar 
människor i högre ålder och dessutom framförallt män. Vidare belyses hur kvinnors liv 
förändrades efter hjärtinfarkten. De upplevde sig tappa kontrollen över hemmet, eftersom de 
tappat styrka och ork och upplevde därmed en inre rastlöshet och oro. De var oroliga över att 
drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt och över hur de skulle orka med att arbeta som tidigare. 
Denna oro bidrog även till stress. Vidare upplevde kvinnorna aggressivitet och stress över de 
anhörigas överbeskydd. Studien visar även att kvinnorna ansåg det värdefullt att träffa andra 
som haft hjärtinfarkt och erfarit liknande oro, ångest och stress. Detta gjorde att de kände sig 
bekräftade och därmed fick de ny kraft att orka gå vidare i livet. Studien visar att kvinnorna 
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undvek stressituationer genom att reflektera, prioritera och planera sin tillvaro.  Vidare 
belyses även vikten av bekräftelse och feedback från hälso- och sjukvårdpersonal.  
 
En jämförande longitudinell studie visar vikten för människor som haft en hjärtinfarkt av att 
vara med i en hjärt- och lungförening (HLF). Studiens resultat visade en tydlig skillnad 
mellan grupperna efter tre år. De som var medlemmar i HLF var fysiskt aktiva flera gånger 
per vecka. Även en markant skillnad visade sig i antalet rökare, vilka var färre i denna grupp, 
jämfört med dem som inte var medlemmar i HLF. Föreningsmedlemmarna upplevde ett stort 
stöd i varandra och de hade ett större nätverk utanför familjen, vilket bidrog till att de behöll 
motivationen till livsstilsförändringar (Hilding & Fridlund, 2004). 
 
Wiles (1998) beskriver patienters upplevelse av hjärtinfarkt och tillfrisknande. Studien visar 
att patienter uttryckte en chock och ett tvivel över att de haft en hjärtinfarkt och över att de 
faktiskt överlevt de första dagarna. Studien visar även en skillnad i hur en hjärtinfarkt 
upplevs. Vissa upplevde stor förvåning över smärtan och den plötsliga kollaps en hjärtinfarkt 
förde med sig, medan andra beskrev en överraskning över att de inte kände av sin hjärtinfarkt 
mer än vaga symtom. Patienterna hade en känsla av att vara bedragare. Genom att de inte 
kände sig så sjuka efter några dagar som de hade en föreställning om hur de borde ha känt sig. 
Studien visar även att patienterna hade en föreställning om att det inte var många som 
överlevde efter en hjärtinfarkt och att en hjärtoperation var nödvändig. 
 
Inställningen till den egna kroppen har betydelse för hur patienten upplever sin kropp. Ett 
tämligen outforskat område är hur kroppen upplevs och hur livsvärlden påverkas efter en 
hjärtinfarkt. Johansson (2005) har i en studie vars syfte var att beskriva hälsa, sjukdom och 
vård så som den erfars av kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt belyst att hjärtinfarkten fört 
med sig en stor osäkerhet hos kvinnorna. Osäkerheten grundar sig i att de inte vågar lita på 
den egna kroppen och att de inte vet om och när kroppen sviker dem igen. Detta upplevdes 
som ett hot mot existensen, vilket medförde att de hade svårt att uppleva hälsa (Ibid.). 
 
 
Självbiografi  
Vidare så kan självbiografisk litteratur ge inblick i hur människor upplever att en hjärtinfarkt 
påverkar livet. Crafoord (2004) beskriver sin upplevelse av en självupplevd hjärtinfarkt. Till 
en början känner Crafoord endast en olustkänsla och anser det inte vara av betydelse att åka 
till sjukhuset och han kommer iväg genom fruns påverkan. På sjukhuset så visar EKG på en 
hjärtinfarkt. Crafoord beskriver en overklighetskänsla så som att det handlar om någon annan 
än honom själv. Han beskriver att han i stunden kände en oförståelse inför hur sjuk han 
egentligen var och att han hade tankar på döden. Från att ha varit en aktiv människa till att bli 
begränsad i det dagliga livet upplevdes påfrestande. Livsrutiner förändrades och 
prestationsförmågan likaså. Även nya intressen uppkom efter hjärtinfarkten då han inte 
orkade med som innan. Den nya livsstilens tempo bestämdes av kroppen och gav tid till 
kulturella intressen, läsande och skrivande. Ensamheten upplevdes som skrämmande och 
Crafoord blev rastlös. Han upplevde även en oro över att hjärtat kunde sluta slå och ovisheten 
över hur starkt hjärtat var, vilket bidrog till att han kontrollerade pulsen ofta. När han lärt sig 
leva med sin hjärtinfarkt upplevde han ett lugn inom sig och inga måsten fanns längre. 
Crafoord beskriver sina tankar och sin upplevelse av kroppen på ett sätt som ger läsaren 
förståelse för hur en hjärtinfarkt kan erfaras.   
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Livsvärld 
Att möta patienten på bästa sätt görs genom ett bekräftande av dennes livsvärld vilket innebär 
att deras vardagsvärld och dagliga tillvaro uppmärksammas. Livsvärldsansatsens styrka består 
av att den fokuserar på relationen mellan världen och subjektet. Betoning läggs på patientens 
erfarenheter, upplevelser, deras egna berättelser och livshistoria (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). För att vårdaren ska förstå hur patienten upplever sin 
situation ska hon ta sig tid till samtal. Det är av stor vikt att både förstå betydelsen av 
berättelsen och att få patienten att berätta. Kan vårdaren se varje patients unikhet och möta 
den andre så förutsättningslöst som möjligt så ger det en ökad förståelse för varje människas 
situation (Dahlberg et al. 2003). Det kan illustreras med hjälp av ett citat ”Fråga mig! Jag kan 

berätta, för jag lever det” (Ibid. s.39). Bullington (2004) menar att patienten kan stödjas i sitt 
tillfrisknande genom att vårdaren ser patienten som en helhet och enhet bestående av kropp 
och själ i relation till världen.  
 
Levd kropp/ subjektiv kropp       
Dahlberg et al. (2003) beskriver filosofen Merleau-Pontys teori om den levda kroppen som ett 
subjekt, vilken ger människan tillgång till världen. Dahlberg et al. refererar vidare till 
Merleau-Ponty och skriver att den subjektiva kroppen på en och samma gång är fysisk, 
psykisk, existentiell och andlig. Vi skapar en bild av oss själva och världen vi lever i, genom 
det vi ser, hör, känner och upplever. Den levda kroppen är fylld av minnen, erfarenheter, 
upplevelser och kunskap. Vi lever genom våra kroppar och har vi ingen kropp så har vi ingen 
tillgång till världen. Sjukdom förändrar kroppen vilket leder till en förändring av tillgången 
till världen och livet. 
 
Kroppen kan inte jämställas med andra ting i världen så som stolar och bord utan den är som 
en riktning mot världen. Kroppen kan man inte lämna och gå ifrån som en stol utan den är 
mig hela tiden. Vi går inte omkring och tänker på att vi har en kropp, det är först då vi blir 
sjuka som kroppen kan framstå som ett objekt.  Detta ses som en störning i systemet ”levd 
kropp” som är en enhet av kropp- själ- värld. Människan beskrivs som ”en kropp- själ- 
världenhet” och det är angeläget att förståelsen av både hälsa och sjukdom speglas av denna 
helhet, inte bara teoretiskt utan även i vårdvardagen (Bullington, 2004). 
 
Lidande och Välbefinnande 
Eriksson (1994) menar att lidandet är tillägnat människan och att leva innebär bland annat att 
lida. Att vara i ett lidande innebär en kamp mellan lidande och lust, mellan hopp och 
hopplöshet (Eriksson, 1994). Välbefinnandet kan liknas vid människans inre upplevelser och 
blir därför ytterst personlig och unik (Wiklund, 2003).  En patient som lider kan samtidigt 
uppleva välbefinnande. Att känna trygghet är väsentligt för att patienten ska uppleva 
välbefinnande. Vårdaren kan genom information om vad, hur och när saker och ting ska ske, 
ge patienten en trygghet (Dahlberg et al. 2003).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Wiklund (2003) använder sig av följande metafor för att beskriva hur vårdaren måste våga 
närma sig patienten för att kunna hjälpa denne i sitt lidande.  ”För att hjälpa en lidande 

människa, som bildlikt talat håller på att gå ner sig i en vak, måste man emellertid våga sig ut 

på isen” (Ibid. s. 68). Att lindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande är ett av 
vårdarens mål (Dahlberg et al. 2003). Wiklund (2003) skildrar patienters svårigheter att tala 
med andra om sina existentiella tankar vilket leder till att de sluter sig och tystnar och det ökar 
på så vis lidandet. Vidare skildras att för en människa som får diagnos hjärtinfarkt ökar de 
existentiella tankarna och tankar på den egna döden, vilket innebär att personalen måste lära 
sig tala med patienten om dennes existentiella tankar. Vidare menar Wiklund att i de fall 
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personalen gör så, minskar risken för att de bara bryr sig om det yttre hos patienten, det som 
konkret går att mäta (Wiklund, 2003). Vårdarens uppgift är att lyssna till och förstå patientens 
berättelse och utifrån berättelsen hjälpa patienten till förändringar som underlättar vardagen 
trots sjukdom (Svenaeus, 2004).    
 
För en människa som varit aktiv i livet och som inte känt någon begränsning i sitt görande kan 
hjärtinfarkten bli ett hot mot identiteten. En smärta breder ut sig när människan hindras av sin 
kropp i att göra sådant som fram till hjärtinfarkten var en viktig del av livet som t.ex. dansa 
och motionera.  De som på grund av begränsningar inte kan utföra det som de tidigare gjort 
kompenserar det genom nya göranden för att uppnå ett välbefinnande (Wiklund, 2003). Öhlén 
(2001) skriver att lidande kan lindras genom att människan själv lär sig finna en mening med 
sitt lidande och att det på så vis kan vara ett sätt för människan att mogna och växa. Samtidigt 
som människan kan få ge upp något för dem betydelsefullt, kan det ge möjligheter att finna 
något nytt.  
 
 

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Vid en hjärtinfarkt minskar människans prestationsförmåga på olika sätt. Man vill göra saker, 
men sjukdomen begränsar möjligheten att leva det liv man levt tidigare. Kroppen säger ifrån 
och människan blir hindrad och begränsad i sitt görande. Människan klarar i och med 
hjärtinfarkten inte längre av att tillgodose alla behov som tidigare gjorts. Människan kan på så 
vis bli kraftigt begränsad i sin vardagliga tillvaro. Inom sjukvården finns ett tydligt fokus på 
själva sjukdomen och på den fysiska kroppen, men inte ett lika tydligt fokus på den levda 
kroppen och på hur människors liv gestaltar sig efter en hjärtinfarkt. Som blivande 
sjuksköterskor anser vi att det är viktigt att belysa, utifrån människans perspektiv, de frågor 
och tankar som finns kopplade till livsvärlden och den levda kroppen efter en hjärtinfarkt. 
Denna kunskap är väsentlig för att kunna vårda dessa människor. Mot denna bakgrund 
framstår följande frågeställningar som betydelsefulla: Hur förändras människors vardagliga 
liv efter en Hjärtinfarkt? Hur lever människor sitt liv efter en hjärtinfarkt? 
 
 

SYFTE 

 
Studiens syfte var att belysa människors upplevelse av den levda kroppen efter en hjärtinfarkt. 
 
 

METOD 
 
En intervjustudie med en kvalitativ ansats och ett deskriptivt syfte valdes. Dahlbergs (1997) 
beskrivning av analys genom faserna ”helhet-delar-helhet” har använts som en övergripande 
metodprincip. Bearbetningen innebär att analysera och strukturera datamaterialet för att 
slutligen kunna sammanställa en ny helhet i form av ett resultat (Ibid.). Som 
datainsamlingsmetod valdes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor och följdfrågor 
(Polit, Beck & Hungler, 2001).  
 
Undersökningsgrupp och material 
Datamaterialet baseras på sju intervjuer av fyra kvinnor och tre män. Urvalet av informanter 
skedde genom en blandning av bekvämlighetsurval samt snöbollsurval (Bengtsson Tops, 
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2006; Thomssson, 2002). Åldersspridningen på informanterna varierade mellan 52 år och 84 
år, med en median på 62 år.  Kriterier för att delta i studien, var att informanterna skulle ha 
haft sin första hjärtinfarkt för minst ett år sen eller tidigare. Fyra av informanterna arbetade 
och resterande var pensionerade. Fem av informanterna var gifta eller sambo och två var 
ensamstående. Fem utav deltagarna hade haft erfarenhet av en hjärtinfarkt medan två hade 
erfarenhet av flera hjärtinfarkter. 
 
Tillvägagångssätt 
För att nå informanter till studien togs kontakt med en hjärt- och lungförening. Detta 
genererade i två intervjuer. Vidare söktes informanter via arbetsplats och bekantskapskrets, 
vilket genererade i fem informanter. Telefonkontakt togs med samtliga tilltänkta informanter 
och en muntlig information om studien gavs. Ett skriftligt informationsbrev (bilaga 1) 
skickades ut till samtliga informanter för att ge en ytterligare bild av studiens syfte och 
informerat samtycke inhämtades skriftligt. Tid och plats för intervjuerna bestämdes utifrån 
informanternas önskemål. Vid intervjutillfället tilldelades informanterna en kopia av 
informationsbrevet för att ges möjlighet till kontakt med studenterna om ytterligare eller nya 
frågor uppstod efter intervjun. Tre av intervjuerna ägde rum i informanternas hem medan fyra 
av intervjuerna skedde i bokade lokaler. En intervjuguide med öppna frågor och följdfrågor 
användes som stöd för studenterna (bilaga 2). Båda intervjuarna deltog aktivt i samtliga 
intervjuer. Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare och tidslängden varierade 
mellan 25 och 45 minuter.  
 
Analys 
För att analysera det insamlade datamaterialet genomfördes en kvalitativ innehållsanalys 
inspirerad av Granheim och Lundman (2003). Analysen tar sin början i att texten läses 
igenom ett flertal gånger, för att bekantliggöra texten. Denna analys karaktäriseras av att 
texten berättar och beskriver det påtagliga och den läses för att ge läsaren en helhetsbild. 
Därefter analyseras texten på en latent nivå, där man tränger in på djupet och söker förståelse i 
textens utsagor. I denna fas av innehållsanalysen plockas meningsbärande enheter ut ur 
texten. Vidare koncentreras meningarna på så vis att de ord som inte har betydelse för 
sammanhanget plockas bort. I nästa steg tar man ut koder ur meningskoncentreringar som 
representerar innehållet. Koderna knyts till kategorier som slutligen blir till teman. Teman 
redovisas i beskrivande text med hjälp av citat (Ibid.). 
 
Analysens samtliga steg har genomförts tillsammans. Till en början transkriberades 
intervjuerna ordagrant. De nedskrivna utsagorna från bandet kontrollerades, genom att bandet 
lyssnades till samtidigt som det skrivna lästes. På detta sätt minskades risken för att utsagor 
från banden gick förlorade. För att bekantliggöra texten och få en helhetsuppfattning lästes 
den ett flertal gånger i förhållande till studiens syfte. Vidare lästes intervjutexterna latent och 
datamaterialet delades upp i delar genom att meningsbärande enheter plockades ut i form av 
utsagor som komprimerades till meningskoncentrationer (se bilaga 3). I nästa steg kodades 
meningskoncentreringen utifrån dess innehåll och innebörd. Vidare färgmärktes koderna som 
stod för samma innebörd till en färg. De olika koderna jämfördes med varandra utifrån 
likheter och skillnader och ett mönster söktes för att se vilka koder som hörde samman med 
varandra. Slutligen utmynnade koderna i en ny helhet genom följande tre teman: Att leva med 

rädsla för att kroppen sviker, Besvikelse över begränsningar i livet och Prioriteringar och 

anpassningar i livet. 
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Forskningsetiska aspekter 
Helsingforsdeklarationen (2004) innerhåller de riktlinjer som ska ligga till grund för all 
forskning om människor. Utifrån Helsingforsdeklarationens riktlinjer har studenterna både 
muntligt och skriftligt informerat informanterna om studiens syfte. 
 
Ett informationsbrev (bilaga 1) skickade ut till samtliga tilltänkta informanter där studiens 
syfte presenterades. Information gavs även om att de kunde avbryta sin medverkan när de 
ville under studiens gång utan att de behövde ge någon förklaring till sitt beslut. Samtliga 
informanter valde att delta och gav sitt samtycke skiftligt i informationsbrevet som de 
skickade tillbaka. Informanterna informerades även om att allt material behandlades 
konfidentiellt vilket innebar att allt material har avidentifierats så att det inte går att utläsa 
vilka som deltog eller vilka de är.   
 
Ingen obehörig har haft tillgång till intervjumaterialet då det funnits inlåst och oåtkomligt för 
obehöriga under arbetets gång. Efter det att studien avslutats och godkänts kommer 
datamaterialet att förstöras.    
 
 

RESULTAT 
 
Studiens resultat redovisas genom följande tre teman: Att leva med rädsla för att kroppen 

sviker, Besvikelse över begränsningar i livet och Prioriteringar och anpassningar i livet.  
Intervjuerna är numrerade från ett till sju. I citatet används // för bortplockade ord eller 
meningar som inte är relevanta för citatets budskap, dock har inte citatets meningsinnehåll 
förvanskats.  
 
Att leva med rädsla för att kroppen sviker 
I analysen av intervjuerna framkommer det att informanterna kände en rädsla över att drabbas 
av ytterligare en hjärtinfarkt. Denna rädsla kunde te sig på olika sätt. De kunde uppleva panik 
när de vistades i folksamlingar. Detta bidrog till att de undvek platser med mycket folk. 
Informanterna kände även rädsla när de var ensamma, då de upplevde hjälplöshet genom att 
inte kunna klara av att kalla på hjälp, om de skulle drabbas av en ny hjärtinfarkt. Vidare 
bidrog rädslan för en ny hjärtinfarkt till begränsningar hos informanterna och en av 
informanterna beskriver hur han inte vågade vistas ensam i skogen av rädsla för att inte kunna 
tillkalla hjälp vid behov. 

 

Jag var fruktansvärt intresserad av att gå i skog och mark, men det gör jag inte 

längre, jag vågar inte. Jag vågar inte gå dit, för tänk om jag skulle få en 

hjärtinfarkt där, det är ju ingen som hittar mig även om jag har en mobiltelefon 

så kan de inte hitta mig, så dit går jag inte själv (Inf4). 
 

Informanterna uttryckte att tanken på en ny hjärtinfarkt och den smärta det innebar väckte 
rädsla och olustkänslor. De beskrev värken och plågorna av hjärtinfarkten som något hemskt, 
som de inte önskade att någon skulle få känna av. En informant beskriver rädsla och 
olustkänslor inför att drabbas av en ny hjärtinfarkt och hon relaterar till hur hjärtinfarkten 
påverkade den levda kroppen i det akuta skedet.  
 

Man var ju vansinnigt fruktansvärt rädd, man kan inte beskriva, det kändes som 

att man fick en äppelbit i halsen som om du tänker när man sväljer fel, som om 
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det satt i halsen. Kom liksom på en gång, och så smärtan upp i halsen…kändes 

som om man skulle kvävas …(Inf7). 
 

Vidare visar resultatet att informanterna kände oro och rädsla, över den förändring av kroppen 
som skett efter hjärtinfarkten. Informanterna beskrev att de efter hjärtinfarkten inte litade på 
den egna kroppen och hur de upplevde att kroppens prestationsförmåga förändrades. Det 
framkom en ovisshet om hur sjuk deras kropp egentligen var. Tanken om att drabbas av en ny 
infarkt var ständigt närvarande, vilket bidrog till en ständig medvetenhet om den egna kroppen, 
genom att frekvent kontrollera puls och hjärtfrekvens. En av informanterna beskriver en rädsla 
för att kroppen inte ska hålla vid ansträngning efter att han har genomgått en ballongvidgning i 
samband med hjärtinfarkten. 
 

 Man var rädd för att kärlen inte skulle hålla genom att de hade vidgat ut dem 

och sen satt in en sådan där STENT 
1
 // för den där STENT:en  har ju vassa 

kanter (Inf6). 

 
Besvikelse över begränsningar i livet 
I resultatet framkommer att informanterna upplever sig vara begränsade i sitt görande, vilket 
relaterades till nedsatt prestationsförmåga efter hjärtinfarkten. De upplevde sig snabbt bli 
trötta och orkeslösa vid ansträngning, vilket gjorde att de exempelvis inte kunde utföra sysslor 
som kräver ansträngning. Informanterna beskrev en besvikelse över att den egna kroppen inte 
orkade med lika mycket som innan hjärtinfarkten. En informant beskriver sin orkeslöshet på 
följande sätt:  
 

 Jag var alldeles utslagen jag kunde inte tänka… //…jag hade aldrig räknat med 

detta… Jag kunde inte gå… jag kunde ingenting…(Inf1). 
 
Informanternas beskrivningar visar att de blev rastlösa av att kroppen inte fungerade som de 
ville. De beskrev en begränsad tillgång till livet genom att de inte fick göra saker som de 
tidigare gjort. Redan på sjukhuset fick de förklarat för sig vad de fick och inte fick göra. En 
informants upplevelse av begränsning i livet illustreras i följande citat.  
 

 Jag fick ju det beskrivet, du måste ju ta det lugnt nu….du får ju inte …och 

så får man inte…och så får du inte det heller….och då tänkte jag det, är det 

något jag kan göra? Jo det är klart, det kunde jag ju visst, men det var ju 

mycket begränsat då i början. Man fick ju inte liksom bekymra sig, tänka 

eller jobba med nåt hårt i sig själv…..skotta inte snö nu.. och så här. Jag 

tänkte ett tag jag kan ju inte göra någonting (Inf4). 
 
Den plötsliga begränsningen i sitt görande gjorde att informanterna kände sig otillräckliga. De 
var besvikna över kroppens begränsningar, som gjorde att de inte räckte till i olika 
sammanhang. Att behöva lämna sådant som varit en del av livet, så som föreningsliv eller 
arbete upplevdes som tungt för informanterna, eftersom de då kände sig otillräckliga. En 
informant beskrev begränsningar i livet och därmed en begränsning för den levda kroppen 
som att ”man vet ju om att det finns en begränsning. Jag har ju ett handikapp som jag aldrig 

blir av med” (Inf3). 
 

                                                
1 En nätcylinder som med hjälp av en ballong vidgas och håller kärlet öppet (Persson, 2003 s. 101). 
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Vidare kunde informanterna känna sig lättirriterade och lättrörda över småsaker som de läst 
eller sett på TV. Det kunde räcka med att det utlovades dåligt väder, för att känna sig 
begränsad i tillvaron då kroppen inte tålde yttre påfrestningar. Vidare framkom att 
informanterna kunde uppleva det som pinsamt att behöva be om hjälp utav arbetskamrater då 
de återvänt till sitt arbete och inte kunde utföra alla sysslor längre. De beskrev en besvikelse 
över att kroppen inte orkade längre. De upplevde även en press över att försöka klara av det 
de tidigare gjort. Detta gjorde att de ibland stressade och överansträngde kroppen. En av 
informanterna uttrycker sin besvikelse över att ha förlorat kontrollen över den levda kroppen. 
 

Man tyckte ju nästan att det var för jävligt att man inte klarade sig själv på 

samma vis som man hade gjort innan. Man var ju van vid att sköta sig själv 

i det yrket som man hade. Det var ju inte alltid man klarade det så man fick 

ju be om hjälp och det var ju lite pinsamt tyckte man (Inf6). 
 
Informanterna upplevde att de behövde sortera bort vissa intressen som de haft genom livet, 
eftersom den levda kroppen hade förändrats. De kunde exempelvis inte motionera på samma 
sätt som tidigare. De kunde inte heller gå ut och dansa eller umgås med vänner om det blev för 
sent på kvällen. Kroppen gjorde sig kännbar vid sådana tillfällen genom att de i princip var helt 
utslagna dagen efter de ansträngt sig för mycket. Den plötsliga begränsningen i livet i att inte 
kunna göra saker som de tidigare tyckt om, gjorde att de kände en besvikelse över den egna 
kroppen. En informant uttrycker en besvikelse då hon inte längre kunde gå ut med sina vänner 
och dansa, något som hon tidigare gjorde ofta. Hennes besvikelse illustreras i följande citat.   
 

Jag orkar inte dansa, jag orkar tyvärr inte det. Jag skulle vilja dansa, jag 

har dansat mycket och tycker det är roligt. Jag orkar inte jympa och sånt 

heller det fixar jag inte, då blir jag så jag kan inte röra mig (Inf7). 
 
Vidare visar resultatet att informanterna undvek att prata med sina närstående om 
hjärtinfarkten i situationer då de kände av besvär från hjärtat. Detta på grund av att de kände 
sig överbeskyddade utav anhöriga vilka ställde massor av frågor om hur informanten mådde. 
Dessa frågor orkade de inte svara på. De beskrev det som påfrestande att bli utfrågade om hur 
de mådde. Informanterna beskriver hur de höll sin oro för sig själv när de kände besvär från 
hjärtat. Samtidigt beskrev de att de inte mådde bra av att hålla detta för sig själva. En 
informant beskriver i följande citat sin ovilja att prata med anhöriga om hur han mådde. 
 

Om man känner av lite grann så vill man inte precis tala om allt, för att 

motparten reagerar. Min hustru i det fallet reagerar genom att hon på 

olika sätt också blev sjuk och då blir jag ju ännu sämre. Så därför var man 

lite orolig, därav pratade man inte rent ut riktigt i dom sammanhangen 

(Inf3). 
 
Prioriteringar och anpassningar i livet  
Resultatet visar att informanterna efter hjärtinfarkten tänkte annorlunda om den levda kroppen 
och de prioriterade andra saker i det dagliga livet. Familjen beskrevs som extra betydelsefull 
efter hjärtinfarkten och de försökte därav umgås så mycket som möjligt med de anhöriga. 
Informanternas beskrivningar visar att de hade tankar om att de som drabbas av en hjärtinfarkt 
kan lättare få en ny. De beskrev en känsla av att de kanske inte har samma tur att överleva vid 
nästa hjärtinfarkt. De uppfattade sin tid med familjen på det viset som begränsad. Vidare så 
visar resultatet att informanterna sorterade bort vissa av alla tidigare måsten. Till exempel så 
beskrevs inte julstädningen längre som ett måste och inte heller att de måste hinna med alla 
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uppgifter på arbetet just den dagen. En informant beskriver förändringen i livet efter 
hjärtinfarkten på följande sätt: 
 

Man värdesätter ju saker och ting på ett annat sätt än vad man gjorde 

innan och tänker lite mer på vad man gör, än vad man gjorde innan. För 

innan fanns det ju inget stopp varken när det gällde arbetstider eller 

någonting sånt, men det fick man ju tänka om eller man tänkte om rättare 

sagt (Inf6). 
 

Resultatet visar att det för informanterna var viktigt att vara självständiga. För att inte känna 
sig beroende utav andra utvecklade de vissa strategier för att själva klara av sin vardag. De 
beskrev att de hade svårt att acceptera de förändringar det innebar i livet, samtidigt som de 
kände sig tvungna att anpassa livet efter den levda kroppens begränsningar. De upplevde detta 
som en konflikt inom sig, mellan den egna viljan och kroppens förmåga. Efter hjärtinfarkten 
började de anpassa sig genom att arbeta lugnt och metodiskt istället för att som tidigare stressa 
och arbeta hårt. En informant beskriver det som att ”man kan inte härja hur som helst och rusa 

runt” (Inf5). De upplevde inget tvång längre i att hinna med allt på en gång utan de tänkte mer 
på att göra saker i omgångar, när de orkar. Vidare lyssnade de mer kroppen och de försökte att 
inte överanstränga sig. Konsekvenserna av kroppsansträngningar var ständigt närvarande i 
informanternas tankar. En informant beskrev att det kändes bra att klara sig själv och inte vara 
beroende av andra. ”Jag till och med låg på knä och dammsög… //… och det kändes bra” 

(Inf1). Viljan att kunna utföra saker som de tidigare gjort var stor hos informanterna. 
Informanterna beskrev att de så småningom lärde känna sin kropp som fick bestämma tempot i 
vardagen. En informant beskriver i följande citat sin strategi att anpassa sin livsvärld utefter 
kroppens tempo.  
 

Om jag är ute och går längre sträckor eller går upp för backar, så känner 

man av hjärtat att man har kärlkramp//..då bara stannar jag en halv minut 

och sen så funkar det igen, alltså man lär ju känna sin kropp ju. Jag stannar 

helt enkelt upp och känner jag att nu kan jag ta ett tag till så gör jag det, 

och sen så är jag upp för backen (Inf2). 
 
Vidare beskrev informanterna en trygghet i att tala med andra människor som upplevt en 
hjärtinfarkt. De kände en gemenskap med varandra genom att de hade liknande erfarenheter.  
De beskrev att de utbytte erfarenheter och lösningar på de begränsningar hjärtinfarkten förde 
med sig. En informant upplevde trygghet i att alltid ha med sig patientbricka, mobiltelefon och 
medicin som används vid kärlkramp, eftersom detta var livsavgörande för honom ifall han 
skulle drabbas av en ny hjärtinfarkt.  
 

Jag var rädd för att det skulle upprepas, fruktansvärt rädd för det och är det 

fortfarande vid vissa tillfällen. Ibland sa man på skoj när man skulle resa på 

semester får man inte glömma pass pengar och p-piller. För mig är det spray, 

mobiltelefon och patientbricka. De måste jag alltid känna att jag har, annars 

känner jag mig inte trygg. Jag måste liksom ha dem (Inf4) 
 
 

DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att belysa människors upplevelse av den levda kroppen efter en hjärtinfarkt.  
Syftet anses ha uppnåtts då frågeställningarna i studien besvarats. Resultatet som framkommit 
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visar att upplevelsen av den levda kroppen förändrats markant hos individerna. Människor 
som haft hjärtinfarkt bär på en rädsla för att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt. Vidare 
uppvisar de en oro och framförallt en besvikelse över den förlorade prestationsförmågan hos 
kroppen, vilket bidrog till att de blivit begränsade i görandet. De var tvungna att prioritera 
annorlunda saker i livet efter hjärtinfarkten, då kroppen inte orkade som tidigare. Vidare visar 
de även en anpassning till livet på olika sätt, för att inte bli beroende av andra.  
 
 
Metoddiskussion 
Då syftet var att belysa människors upplevelser, valdes en kvalitativ ansats med deskriptivt 
syfte, eftersom informanternas tankar, känslor och upplevelser önskades lyftas fram (Kvale, 
1997). Studien skulle ha kunnat genomföras med andra metoder såsom litteraturstudie. Data 
skulle även ha kunnat samlas in med hjälp av skrivna berättelser. Efter en genomgång av 
tidigare forskning, visades att resultatet till stor del överensstämde med vad annan forskning 
visade. Därigenom kan slutsatsen dras att ett liknande resultat kunnat uppnås genom en 
litteraturstudie. Vidare skulle en enkätstudie med kvalitativ ansats ha kunnat genomföras. En 
enkätstudie ställer stora krav på att frågorna formuleras väl så att svaren blir innehållsrika för 
att kunna belysa informantens livsvärld. Vi anser att enkät som datainsamling inte är det bästa 
valet för att beskriva känslor och upplevelser. En enkät ger heller inte möjlighet att ställa 
följdfrågor och det finns en risk att svaren blir kortfattade.  
 
Innan intervjuerna genomfördes utformades ett informationsbrev och kontakt togs med 
informanterna via telefon, där studiens syfte förklarades. Därefter skickades 
informationsbrevet ut till informanterna så att de kunde ta ställning till om de ville delta i 
studien eller inte. På detta sätt kunde informanterna förbereda sig på och fundera över om det 
var något speciellt de vill ta upp i intervjun. Genom att ge både muntligt och skriftlig 
information, att informanternas medverkan var frivillig och kunde avbrytas, före, under eller 
efter intervjun utan närmare förklaring, minskade risken att informanterna kände ett tvång att 
delta i studien. Samtliga tillfrågade informanter valde att delta, då de gav sitt samtycke till 
intervjun, genom att skicka tillbaka det påskrivna informationsbrev. En fördel med att första 
kontakten togs med informanterna över telefon kan vara att de fick studiens syfte förklarat för 
sig muntligt innan informationsbrevet skickades till dem. Detta gjorde att de kunde ställa 
frågor om studien och dess innehåll. Nackdelen kan vara att vi utsatte informanterna för en 
press att delta i studien genom att ringa och informera om studien. Dock bör hänsyn tas till att 
samtycke inte inhämtades över telefon och att enbart information om studien gavs. 
 
Informanterna fick välja tid och plats för när och var intervjun skulle äga rum. På detta sätt 
fick informanterna vara med och bestämma, vilket kan minska risken att de hamnade i ett 
underläge gentemot studenterna. Enligt Dahlberg (1997) så kan informanten uppleva ett 
underläge gentemot intervjuare vilket kan påverka resultatet negativt. Thomsson (2002) 
menar att intervjuerna blir av bättre kvalitet då informanten är i sitt eget hem, i en miljö som 
inger trygghet (Ibid.). Tre av intervjuerna genomfördes hemma hos informanterna och 
resterande fyra genomfördes i bokade lokaler i anslutning till informanternas arbetsplats eller 
hem. Utav intervjuerna som genomfördes hemma, upplevdes ingen skillnad kvalitetsmässigt 
gentemot de intervjuer som genomfördes i bokade lokaler. Detta kan bero på att 
informanterna själva fick välja var intervjun skulle äga rum. 
 
Intervjuerna genomfördes med stöd av semistrukturerade frågor för att låta informanterna 
berätta öppet om sina upplevelser. Vidare användes en intervjuguide med frågor och tänkta 
följdfrågor. Intervjuguiden användes som stöd i de situationer då informanterna skenade iväg 
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och började prata om oväsentligheter i relation till studiens syfte. Under intervjuerna försökte 
vi visa ett intresse för informanternas berättelse. Enligt Dahlberg (1997) är detta viktigt att 
försöka lyfta fram informanternas livssituation och upplevelsen av denna.  
 
Innan intervjuerna genomfördes förklarades studiens syfte och syftet med att banda 
intervjuerna. Likaså förklarades att allt material skulle behandlas med största möjliga 
varsamhet och att informantens identitet inte skulle röja. Intervjuerna spelades in på band, 
vilket ökar studiens tillförlitlighet. Enligt Kvale (1997) är bandinspelning ett bra sätt att få 
med allt från intervjun. Intervjuaren kan då koncentrera sig på informanten. Bandet ger även 
en möjlighet till att skriva ner ordagrant vad som kom upp under intervjun, då man har 
möjlighet att lyssna till intervjun flera gånger. Vidare tar han upp problemet med att ordagrant 
få talet till skiftlig text. Det är lätt att man redan här börjar tolka på olika sätt. Kvalitén på 
bandupptaget kan också bli ett problem. 
 
Efter intervjun skrevs talet ut ordagrant från band till text. För att redan här undvika tolkning 
av utsagorna kontrollerades texten genom att banden lyssnades på och samtidigt lästes den 
skrivna texten. På detta sätt anses studiens reliabilitet öka. Reliabiliteten handlar om 
forskningsmetodens pålitlighet. Validitet talar om man undersökt det som man avsiktligt tänkt 
undersöka (Kvale, 1997). Reliabiliteten kan ha påverkats negativt då det inte alltid varit 
möjligt att höra vad som sades på bandet. Dock bör påpekas att detta enbart var enstaka ord 
eller uttryck. Thomsson (2002) tar även upp ett annat problem med bandspelare, nämligen att 
en del människor upplever det obehagligt och störande, att bli inspelade på band.  
Vid någon intervju föreföll bandspelaren inverka negativt på informanten, då intervjun blev 
av sämre kvalité. Informanten gav endast ytlig beskrivning av sina känslor och upplevelser. 
Detta kan bero på bandspelaren. Om vi anknyter till Thomsson (2002), hade vi kanske lyckats 
bättre med intervjun om vi hade stängt av bandspelaren och försökt skriva ner allt som sades. 
Detta valdes inte att göras, dels för att vi upplever oss ganska oerfarna, dels för att 
reliabiliteten hade påverkats negativt, då vi troligen hade tolkat mycket av det som sagts och 
inte fått med allting ordagrant. Trots intervjuns begränsningar valdes denna intervju att tas 
med i datamaterialet, eftersom den trots allt belyste vårt syfte och hade samma innebörder 
som kom fram i de andra intervjuernas innehåll. 
 
Urvalet av informanter gjordes genom en blandning av bekvämlighetsurval och snöbollsurval 
(Bengtsson Tops, 2006; Thomssson, 2002). Kontakt togs med hjärt- och lungsjukas förening 
som gick ut med en öppen fråga till föreningens medlemmar. Detta genererade i två 
informanter som uppfyllde studiens urvalskriterier. Dessa tog telefonkontakt med oss, vilket 
kan liknas vid ett bekvämlighetsurval. Resterande informanter frambringades med hjälp utav 
bekanta, som hade kännedom om att vi gjorde en studie om hjärtinfarkt och att vi sökte 
informanter. Fördelen med ett sådant snöbollsurval är att det kan vara enkelt att få tag på 
informanter. Svagheten med snöbollsurvalet kan vara att studiens validitet påverkas negativt, 
då informanterna möjligen inte riktigt uttryckte sina känslor, eftersom vi har viss gemensam 
bekantskapskrets. Likaså kan de känna sig pressade till att medverka i studien, då en person 
som de känner frågar dem. Det märktes dock ingen skillnad i kvalitén mellan intervjuerna. 
Styrkan i urvalet karaktäriseras av att samtliga informanter var väl inställda och ville dela med 
sig av sina upplevelser. Likaså ser vi en styrka i att ha jämn fördelning i urvalet mellan män 
och kvinnor och en spridning vad gäller ålder, arbete samt civilstånd. Variationen bland 
informanterna ökar studiens tillförlitlighet. 
 
Studien inleddes med en pilotstudie för att utvärdera intervjuguiden. Efter att intervjun 
transkriberats ordagrant och en genomgång av denna i relation till studien syfte gjorts, kunde 



 12 

intervjuguiden förbättras något, vilket märktes i kommande intervju. Ovanan att intervjua kan 
ha påverkat validiteten. Exempelvis upplevdes det som svårt att styra in intervjuerna till 
studiens syfte då informanterna kunde komma in på annat. Kvale (1997) skriver ”att lära sig 

att bli intervjuare sker genom att intervjua”, vilket överensstämde med att de senare 
intervjuerna var mer fokuserade och precisa i relation till studiens syfte. Thomsson (2002) 
anser att det kan vara en nackdel i att vara två som agerar intervjuare under en intervju. 
Risken att avbryta varandra och därmed försämra intervjuns kvalitet bedöms som stor om man 
inte känner varandra väl. Vi valde att hjälpas åt med samtliga intervjuer, genom att fylla på 
med frågor om det var något den andra missat. Detta fungerade väl och det anses som en 
styrka i relation till vår bristande erfarenhet i intervjuteknik. Thomsson (2002) påpekar även 
att det går att vara två som intervjuar, om samspelet mellan intervjuarna faller sig som 
naturligt.  
 

Även analysen utfördes tillsammans. Innehållsanalysen som inspirerades av Granheim och 
Lundman (2003) blev lättare och mer begriplig genom en ständigt pågående diskussion under 
analysens gång.  Vidare stärks studiens reliabilitet och validitet då vi båda försökte förstå 
innehållet och innebörden i informanternas utsagor och det rådde en stor samstämmighet oss 
emellan.  
 
Resultatdiskussion 
 
Att leva med rädsla för att kroppen sviker 

I resultatet framkommer upplevelser av oro och rädsla för en ny hjärtinfarkt. Informanterna 
uttrycker dessa upplevelser på olika sätt. De uppger en känsla av att begränsas i det dagliga 
livet, då kroppens prestationsförmåga minskat. De upplevde sig även förlorat kontrollen över 
den egna kroppen. Vidare litade de inte på sin kropp och de var rädda för att den skulle svika 
dem i olika sammanhang. Detta har en samstämmighet med Johanssons (2005) studie om 
kvinnors erfarenheter av hälsa, sjukdom och vård i samband med en hjärtinfarkt. Studien visar 
hur hjärtinfarkten fört med sig en stor osäkerhet hos kvinnorna och denna osäkerhet grundade 
sig i rädslan och oron över att kroppen skulle svika dem igen. Det finns även likheter i 
Crafoords (2004) självbiografi, där han beskriver upplevelsen av oro och rädsla över 
hjärtinfarkten och ovisheten om hur sjuk han var. Även Sjöström-Strand (2006) beskriver hur 
kvinnor upplevde en oro över att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt. Vidare skriver 
Wiklund (2003) att för människor som upplevt hjärtinfarkt ökar tankarna på den egna döden.  
 
I resultatet framkommer att informanterna upplevde en rädsla och olustkänslor över den 
smärta en hjärtinfarkt för med sig, vilket har en samstämmighet med Wiles (1998), som visar 
att patienter som upplevt hjärtinfarkt var förvånade över den kollaps och smärta en 
hjärtinfarkt förde med sig. Vid en anknytning till Merleau-Pontys tankar om den levda 
kroppen, ses upplevelsen som subjektiv, vilket gör att den inte kan generaliseras. Varje 
individ har olika upplevelser, minnen och erfarenheter (Dahlberg et al. 2003). Vilket i detta 
fall kan relateras till den smärta en hjärtinfarkt för med sig.  
 
Besvikelse över begränsningar i livet 

I resultatet framkommer att informanterna upplevde en begränsning i sitt görande då de 
snabbt blev trötta och orkeslösa vid ansträngning. De upplevde en frustration och besvikelse 
över att kroppen inte orkade som tidigare. Detta bidrog till att de upplevde en rastlöshet och 
kände sig otillräckliga. De upplevde även en begränsning i livet då de inte kunde göra saker 
som varit en del av den levda kroppen genom livet. Den radikala förändringen av kroppen 
efter hjärtinfarkten gjorde att informanterna upplevde en ovisshet över hur sjuk deras kropp 
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egentligen var. Även Sjöström-Strands (2006) resultat visar på en upplevelse av inre 
rastlöshet och oro över att ha tappat styrkan och orken efter en hjärtinfarkt. Rastlösheten 
mynnade ut i att de upplevde stress över att försöka orka lika mycket som tidigare. Johanssons 
(2005) studie belyser att kvinnorna upplevde ett hot mot existensen, då de var rädda för att 
kroppen skulle svika dem igen. Detta kan kopplas samman med upplevelsen över att inte veta 
hur pass sjuk man egentligen var. Vidare kan detta belysas med hjälp av Wiklund (2003) som 
påpekar att en hjärtinfarkt kan upplevas som ett hot mot den egna identiteten, för en människa 
som varit aktiv i livet och inte tidigare känt begränsningar i sitt görande. Merleau- Ponty 
menar att sjukdom förändrar kroppen, vilket samtidigt leder till en förändring av tillgång till 
världen och livet (Dahlberg et al. 2003). Om Bullingtons (2004) tankar om den levda kroppen 
anknyts till det resultat vi har kommit fram till belyser det att människan består av mer än 
enbart en kropp. Under kroppen gömmer sig en hel livsvärld fylld med erfarenheter, 
upplevelser och minnen som sjukvårdspersonalen bör ta mer hänsyn till i möten med 
patienten. Att vara fast i en förändrad kropp, med en vilja att göra saker man tidigare tyckt om 
men inte längre kan göra, kan bidra till en inre konflikt.  
 
Resultatet visar att informanterna upplevde det som påfrestande att prata med anhöriga om sin 
hjärtinfarkt, vid de tillfällen de upplevde sjukdomskänningar från hjärtat. Detta på grund av 
att anhöriga blivit överbeskyddande mot dem. Anhöriga ställde massor av frågor om hur 
informanterna mådde, vilket upplevdes som påfrestande. Vidare framkom att informanterna 
mådde sämre när de behöll sin oro för sig själva. Detta fynd stärks av Sjöström-Strands 
(2006) resultat som visar hur den överbeskyddande attityden från anhöriga bidrog till att 
kvinnorna upplevde aggressivitet och stress. Wiklund (2003) skriver om patientens tystnad i 
förhållande till lidande. Hon skildrar patienters svårigheter att tala med andra om sina 
existentiella tankar, vilket gör att patienten sluter sig och tystnar. På detta vis ökar patientens 
lidande då hon inte pratar ut om sina känslor. I Dahlberg et al. (2003) beskrivs Merleau-
Pontys tankar om att en förändring av kroppen, förändrar människans sätt att vara. Vilket 
även resulterar i att andra människor förändrar bemötandet mot den sjuke (Ibid.). Detta kan 
till viss del förklara de anhörigas överbeskydd mot informanterna. 
 
Prioriteringar och anpassningar i livet 

Resultatet visar att informanterna prioriterade andra saker i det dagliga livet efter 
hjärtinfarkten. De beskrev familjen som extra betydelsefull och därav försökte umgås så 
mycket som möjligt med de anhöriga. Vidare sorterades många ”måsten” bort och 
informanterna började mer att planera och reflektera över vad de gjorde. Något som de inte 
funderade över innan hjärtinfarkten. Självständighet beskrevs som betydelsefull och 
informanterna utvecklade olika strategier för att inte bli beroende av andras hjälp i vardagen. 
De planerade sin vardag mera och upplevde inget tvång längre, utan tänkte mer på att 
genomföra saker i omgångar, då de orkade. Vidare lyssnade informanterna mer på kroppen 
och kroppen fick bestämma tempot i vardagen. Vidare upplevde informanterna det som svårt 
att anpassa livet efter den levda kroppens begränsningar. Det kan ses som en konflikt mellan 
viljan och förmågan att utföra saker, eftersom viljan var större än förmågan. Detta har en 
samstämmighet med Crafoords (2004) självbiografi där han beskriver sina upplevelser över 
anpassningar som han gjort. När han väl anpassade livet efter kroppens förmåga upplevde han 
ett lugn inom sig. Song och Lee (2001) samt Condon och McCarthy (2006) påpekar vikten av 
livsstilsförändringar efter en hjärtinfarkt. De belyser en brist i motivationen hos människor 
som haft en hjärtinfarkt som en anledning till svårigheterna att ändra livsstilsvanor. Vidare 
utvecklar Condon och McCarthy (2006) ett resonemang om anledningen till den bristande 
motivationen. De anser att individerna försökte ändra på för många vanor på en gång, vilket 
gjorde att de tappade motivationen efter ett tag då de inte såg effekten av ändringarna. I 
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studien påpekar de även sjukvårdens betydelse i att hjälpa patienterna att sätta upp relevanta 
mål för förändringar av vanor. Öhlén (2001) menar att lidande kan lindras då människan 
finner en mening med sitt lidande. Även om människan på grund av hjärtinfarkten får ge upp 
någonting för dem betydelsefullt, kan det ge dem en möjlighet att finna något nytt. Detta 
speglar vårt resultat bra, där informanterna fått anpassa livet och hittat nya intressen efter en 
hjärtinfarkt. 
 
Resultatet visar även att informanterna upplevde en trygghet i att vistas bland människor som 
också upplevt en hjärtinfarkt. Vissa såg det som betydelsefullt att vara med i en hjärt- och 
lungförening. Här kunde de prata om sina upplevelser kring hjärtinfarkten och det som kändes 
svårt för dem. Vidare beskrev informanterna att de inhämtade strategier i att klara av de 
svårigheter som dyker upp i vardagen genom att prata med varandra. Det gav dem även en 
inblick i vad de eventuellt skulle komma att uppleva. Sjöström-Strand (2006) påpekar vikten 
av att få träffa andra som haft en hjärtinfarkt och erfarit samma oro, ångest och stress. På detta 
vis upplevde sig kvinnorna i studien bekräftade och motiverade till att kämpa vidare i livet. 
Även Hildingh och Fridlund (2004) tar upp vikten i att vara medlem i en hjärt- och 
lungförening. Genom att ha ett större nätverk utanför familjen, samt finna stöd i övriga 
föreningsmedlemmar gjorde att individer inte tappade motivationen till livsstilsförändringar. 
 
Slutsats 
Studien visar att det är ett stort lidande efter en hjärtinfarkt. Den visar även på vikten av att 
uppföljning av människor med hjärtinfarkt görs av hälso- och sjukvården. Denna uppföljning 
bör inbegripa att lyssna på patienters berättelser och inte bara vara en fysiologisk uppföljning. 
I vardagen ställs människan inför att lära känna sin kropp efter hjärtinfarkten. Att bli den 
levda kroppen där även hjärtinfarkten är inbegripen. Deras vardag innan de lärt känna sin 
kropp, består i en ovisshet om hur sjuka de egentligen är och de lever med en rädsla för ny 
hjärtinfarkt. Denna vardag präglas av ångest och frustration över att behöva vara i den 
situation som de befinner sig i. Vi kan även påvisa effekten av att sjukvården förklarar de 
begränsningar en hjärtinfarkt för med sig, redan på sjukhuset.  Människor tror till en början att 
de inte får göra någonting, vilket minskar deras tillgång till världen och till livet. Vidare visar 
studien på att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal ser och tar del av människors 
livsvärld, för att kunna arbeta förebyggande. På detta sätt skulle människors lidande minskas.  
 
Möjlig fortsatt forskning 
Vårt resultat i denna studie har stor samstämmighet med tidigare forskning som enbart belyst 
kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt. Den har även en samstämmighet med Crafoords (2004) 
självbiografi, där han beskriver upplevelsen av en självupplevd hjärtinfarkt. I resultatet 
upplevdes det inte finnas större skillnader mellan män och kvinnors upplevelser av 
hjärtinfarkt. En frågeställning som därmed dyker upp är, om det råder någon skillnad mellan 
mäns och kvinnors upplevelse efter en hjärtinfarkt. Framtida forskning skulle därmed kunna 
utgöras av studier baserade enbart på mäns upplevelser av hjärtinfarkt. Detta för att belysa om 
det finns någon skillnad mellan mäns och kvinnors upplevelser och om det kan generaliseras.  
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                                                        Bilaga 1                                                                          

INFORMATIONSBREV       
 
 
Hej 
Vi går sista terminen i sjuksköterskeprogrammet vid Växjö Universitet. Under hösten 
kommer vi att genomföra vårt examensarbete. Det som intresserar oss och som vi har tänkt 
fördjupa oss i är hur människors liv påverkas efter en hjärtinfarkt. Syftet med vår studie blir 
således att beskriva hur människors liv, och synen på sig själv påverkas efter en hjärtinfarkt. 
För att kunna genomföra vår studie vill vi intervjua män och kvinnor som har haft en 
hjärtinfarkt för minst ett år sedan eller längre bak i tiden.  

 
Tid och plats för intervjun kommer att anpassas efter Dina förutsättningar. Tidslängden för 
intervjun beräknas till ca 30-60 minuter. Under intervjun kommer vi båda studenter att 
närvara. För att få med allt som sägs under intervjun önskar vi att spela in intervjun på band. 
Detta för att få med allt som sägs under intervjun och för att kunna genomföra vår analys på 
ett säkert sätt.  
 
Deltagandet i denna studie är frivilligt och Du kan avbryta din medverkan utan närmare 
förklaring. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det inte 
kommer att kunna utläsas att just Du deltar i studien, och ingen obehörig kommer att ha 
tillgång till materialet. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på 
universitetsbiblioteket i Växjö. 
 
Vi är tacksamma om du vill delta i vår studie och ser fram emot att ta del av dina erfarenheter 
och upplevelser. Om du har några ytterligare frågor om studien är Du välkommen att kontakta 
oss eller vår handledare. 
 
 
Jag samtycker till att delta i studien □ 
 
Jag samtycker inte till att delta i studien: □ 
 
 
 Underskrift:______________________________Datum:_________________________ 
 
Med vänlig hälsning  
Ernad Husic och Lillemor Nilsson   
 
 
 
Vid eventuella frågor eller funderingar kan du ringa: 
Ernad Husic xxxxxx 
Lillemor Nilsson xxxxxx 
Handledare: Ulrica Hörberg, Växjö Universitet, xxxxxx 
 
 
 



Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrundsdata 
 
För att kunna beskriva intervjugruppen i vår studie, vill vi gärna att du berättar om din familj, 

ålder, civilstånd etc. 

Hur länge sen är det du har haft din hjärtinfarkt? 

 

1. Berätta hur ditt liv har påverkats efter hjärtinfarkten! 

2. Blir du hindrad av din kropp i något du skulle vilja göra? 

3. Prioriterar du annorlunda saker efter hjärtinfarkten? 

4. Vilka tankar och känslor väcker det hos dig när du tänker på hjärtinfarkt? 

5. Har det skett förändringar i vardagen efter hjärtinfarkten? 

 

Följdfrågor vars syfte var att fördjupade svaren: 

Hur menar du? 

Kan du beskriva? 

Kan du förklara? 

Utveckla detta lite mer, berätta lite mer om detta! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

EXEMPEL PÅ INNEHÅLLSANALYS  

 
 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Citat Meningskoncentration Koder Tema 

 
..alltså sen finns 

det saker som jag 

vet att jag inte 

klarar av… t ex de 

som går och 

vandrar i 

fjällen…skulle jag 

tycka var 

jätteroligt att 

göra, men det vet 

jag ju att jag kan 

inte göra…ju…det 

orkar inte kroppen 

med helt enkelt… 

 
Vet att hon inte klarar 
av att vandra i fjällen, 
men skulle så gärna 
vilja detta. 

 
Kroppen orkar inte  
 
 
Begränsning/besvikelse 

 
Besvikelse över 
begränsningar i 
livet. 

 
…jag var rädd för 

att det skulle 

upprepas…. 

fruktansvärt rädd 

för det och är det 

fortfarande… 

 

 
Rädsla över att drabbas 
av en ny hjärtinfarkt 
släpper inte. 

 
Rädsla för sin kropp 
 
Rädsla för en ny 
hjärtinfarkt 

 
Att leva med 
rädsla för att 
kroppen sviker 


