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Abstract

Nordgren, Lena (2008). När kroppen sätter gränser – en studie om att leva med hjärtsvikt 
i medelåldern. (When the body sets limits – living with heart failure in middle 
age). Acta Wexionensia No 140/2008. ISSN:1404-4307 ISBN: 978-91-7636-593-9. Writ-
ten in Swedish with a summary in English.

The overall aim of the present thesis was to describe the meaning of living with heart fai-
lure in middle age. In particular, the relationship between the persons’ life situations and 
formal care was explored. An additional aim was to uncover the meaning of support as 
experienced by people living with heart failure in middle age. The study used a caring 
science perspective and a reflective lifeworld approach, founded on phenomenological 
philosophy. Interviews were used for data collection and data was analyzed using essen-
ceseeking analysis. The thesis is based on four empirical studies and the results were syn-
thesized into a general structure, presented in the thesis.  
    The results of study I illuminate influences and changes to the life situation that people 
living with heart failure in middle age can experience. The social world, i.e. inter-
subjective relationships, vocational situations, and formal care emerge as fundamental to 
the individual’s, as well as the individuals’ own experiences of themselves and their body. 
The life situation is frail and depicted by insecurity and uncertainty. The results of study 
II illuminate that patients experience exposure and vulnerability in relation to formal care. 
While the context of formal care provides alleviation and medical treatments, the results 
also revealed experiences of dependency and unclear participation. The results from stu-
dies III and IV clarify that support means to know that help is available concerning prac-
tical matters or flexibility at work. However, it also reveals that support means a sense of 
security or safety in relation to other people, such as friends, families, employees, and 
formal carers. Knowledge and control are central aspects of the phenomenon of support in 
relation to heart failure.  
    The phenomenon’s general structure illustrates that living with heart failure in middle 
age is depicted by ambiguity in relation to other persons, daily life and formal care. The 
general structure is intertwined with an altered experience of the body, and a life situation 
in a borderland between health and illness. The phenomenon is illuminated by the mea-
ning constituents: A borderland between health and illness, and A tension between what is 
supportive and what is not. The phenomenon’s outer horizon is understood as A changed 
body and a threat against life, meaning that the phenomenon stands out against a back-
ground of the limits which the body sets on the person. 
    The present study illustrates that support from others gives people living with heart fai-
lure in middle age inner strength which they need if they are to adjust their life goals. 
However, the results also revealed that formal care at times is insufficient and the support 
which the patient’s need is forsaken. When people living with heart failure in middle age 
are to take on their own responsibilities for their health process they need information, 
knowledge and to be participating in care. Furthermore, formal carers need to focus more 
on the patient’s social roles and networks. A lifeworld led perspective in formal care can 
unite a biomedical and a caring science perspective, and formal carers will be able to pay 
more attention to the patients’ changed life situation rather than focusing on the patient’s 
failing hearts.  

Keywords: heart failure; middle age; phenomenology; caring sciences 





Det sägs ibland att det är generna som styr mänskligheten.  

Det är en våldsam överdrift. 

Det är människornas drömmar, tankar och rädsla som styr. 

Ur: Marianne Fredriksson: Skilda verkligheter. En kärlekshistoria. 2004. 





Förord
I boken ”Skilda verkligheter. En kärlekshistoria.” av Marianne Fredriksson 
(2004) beskrivs på ett målande sätt skillnaden mellan den mer traditionella, så 
kallade kvantitativa forskningen, och den kvalitativa ansats som varit utgångs-
punkt för denna avhandling. Den kvantitativa forskningen kan sägas mäta och 
rita skalenliga och korrekta kartor, eller exakta kopior av en sorts verklighet. Den 
kvalitativa forskningen beskriver en annan sorts verklighet, det som inte syns, 
det som finns ”under ytan”, men som likväl alltid finns; en verklighet där männi-
skors drömmar, tankar och rädsla styr. Det har varit en fantastisk upplevelse att 
få lära sig och ta del av andra människors livsvärld. Tack alla ni informanter som 
har ställt upp och berättat för mig om era liv! Jag vill också tacka de sjuksköters-
kor som hjälpt mig att hitta och få kontakt med informanterna. Utan er hade det 
inte gått! Tack! 

Arbetet med avhandlingen hade emellertid inte blivit av ifall jag inte hade bli-
vit antagen till forskarutbildningen i vårdvetenskap. Stort tack till Växjö univer-
sitet och till alla, såväl administratörer, som lärare och forskare, vid IVOSA. Ni 
har under de här åren varit fantastiska, alltid välkomnande och generösa mot oss 
doktorander, även när vi har invaderat ert kafferum och era lokaler. Ett extra tack 
till professor Karin Dahlberg! Du har varit en stor inspiration och förebild på 
många vis. Tack för att du tålmodigt och entusiastiskt har fört oss doktorander in 
i vårdvetenskapens och filosofins förunderliga värld! Jag vill också tacka prefekt 
Roland Svensson med medarbetare, Akademin för hälsa, vård och välfärd (tidi-
gare Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap), Mälardalens Högskola, för 
att jag har fått möjlighet att gå forskarutbildningen i Växjö och för all hjälp och 
allt stöd. Framför allt vill jag tacka mina handledare, professor Ingegerd Fager-
berg och lektor Margareta Asp, Mälardalens Högskola, för ovärderlig handled-
ning, uppmuntran, stöd och kritisk granskning! Tack, tack, tack! En annan grupp 
som jag inte hade velat vara utan är doktorandgruppen i vårdvetenskap vid IVO-
SA. Jag kommer att sakna er så mycket! Tack för alla dagar på universitetet, alla 
kvällar på Bishop Arms, och alla nätter på Fru T! Speciellt tack till Anna Thu-
rang, Catharina Frank och Martina Summer-Meranius för ressällskap, vänskap, 
telefonsamtal, delande av glädje och sorg, stort som smått – tack! 

Jag har också haft stor hjälp av flera personer som kritiskt har granskat mina 
olika texter i olika faser av forskarutbildningen och i arbetet med avhandlingen. 
Jag vill speciellt tacka professor Sirkka-Liisa Ekman, Karolinska Institutet, och 
doktorand Rune Svanström för granskning vid mitt mittseminarium, samt profes-
sor Inger Ekman, Göteborgs universitet, och doktorand Annelie Johansson för 
hjälp och granskning vid mitt slutseminarium. Jag vill även tacka alla andra, 
språkgranskare, referees, handledare, kollegor, doktorander, som under de här 
åren har varit mig till hjälp – tack så jättemycket alla ni! Tack också till Sand-



strömska studiefonden, Vårdpersonal inom Cardiologi (V-I-C) och Strategiska 
rådet, Mälardalens Högskola, för benäget ekonomiskt bidrag. 

En forskarutbildning innebär mycket arbete, både tidsmässigt och tankemäs-
sigt, och man är egentligen aldrig riktigt ledig, vilket för mig har inneburit att jag 
har haft ett stort behov av att balansera min tillvaro mellan jobb och fritid. Det 
hade inte varit möjligt utan mina långa ridturer med underbara vackra Isak. Tack, 
Lasse och Rose-Marie Westling, för att ni låter mig låna honom när helst jag vill 
och behöver! Mina tankar går också i det här sammanhanget till mina hundar: 
Marko som inte längre finns hos mig, och min lilla kille, Izor – tack vovvarna för 
härliga promenader och trofast kärlek! Pappa och mamma, mormor och morfar – 
inga ord kan fånga vad jag känner. Tack för att ni tror på mig och har hjälpt mig 
att bli den jag är. Jag önskar morfar hade fått vara med; jag vet hur stolt du hade 
varit, morfar! Sist, men inte minst, mina allra mest älskade, ni som älskar mig 
förbehållslöst, ni som har hjälpt mig hålla kvar fötterna på jorden, påkallat min 
uppmärksamhet, och visat mig att livet handlar om mer än forskarutbildning: 
Mats, Emma och Sara, utan er vore jag intet, jag älskar er för alltid och för evigt, 
tack för att ni finns, tack för att ni älskar mig… Tack! 

Lena Nordgren, Kvicksund i mars 2008 
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Inledning 

Med jämna mellanrum möts vi av rubriker som: ”250 000 har dold sjuk-
dom!”1 eller ”Trötthet eller svullna ben kan vara dödlig hjärtsvikt!”2. Dessa ru-
briker kan vara skrämmande för den som drabbats, men de visar också på en 
omedvetenhet i vårt samhälle om en av vår tids folksjukdomar, hjärtsvikt3. Under 
de senaste decennierna har vården och behandlingen vid hjärtsvikt utvecklats och 
förbättrats genom ett flertal nya läkemedel. Trots detta upplevde jag, i mitt tidi-
gare arbete som sjuksköterska, att människor med hjärtsvikt hade dålig livskvali-
tet och att deras tillstånd orsakade dem lidande på olika sätt. Jag kände mig 
många gånger maktlös och villrådig då jag hos patienterna mötte sorg och för-
tvivlan över en påtvingad och hopplös livssituation. Samtidigt märktes en omed-
vetenhet om tillståndet hos patienterna och hos deras närstående. Frågan är vad 
denna omedvetenhet innebär för patienterna och hur de själva upplever sin livssi-
tuation och den vård4 de erhåller? Upplever de vården som tafatt och villrådig el-
ler ser de behandlingen och vårdarnas kompetens som livräddare eller livgivare? 

I en nyligen publicerad artikel om hjärtsvikt skriver författarna: “Persons yo-
unger than 50 years are hardly ever found to have heart failure” (Mosterd & 
Hoes, 2007, s. 1139). I RiksSvikts5 årsrapport 2006 står: ”Eftersom det rör sig 
om äldre individer är kostnaden för sjukskrivning negligerbar” (s. 3). Jag menar 
att även om de samhällsekonomiska kostnaderna för sjukskrivning på grund av 
hjärtsvikt inte är stora, så innebär sjukskrivning eller sjukpension ofta såväl eko-
nomisk som personlig otrygghet och osäkerhet för den enskilde och kan därmed 
inte ses som negligerbart eller ens försumbart. 

Vidare rör många studier om hjärtsvikt äldre personer (>65 år). Detta motive-
ras ofta med att forskning om äldre behövs eftersom merparten av den forskning 
som tidigare utförts har berört medelålders personer eller personer under 65 år. 
Jag skulle vilja påstå att detta är en myt som utgår från ett missförstånd. Under 
de fem år som avhandlingsarbetet tagit har jag försökt hitta studier som handlar 
––––––––– 
1 Aftonbladet 2006-02-13. 
2 Expressen 2005-09-07. 
3 Detta arbete handlar om kronisk hjärtsvikt. I enlighet med ESCs riktlinjer (Swedberg et al., 2005) 

används dock bara benämningen ”hjärtsvikt” i ramberättelsen. 
4 I vårdvetenskapliga texter görs ibland en distinktion mellan begreppen vård och vårdande. Med 

”vård” avses då ofta vård utifrån ett medicinskt/biologiskt perspektiv, medan begreppet ”vårdande” 
används som ett vårdvetenskapligt begrepp där patientens perspektiv är i fokus. I föreliggande ram-
berättelse används emellertid begreppet ”vård” som ett övergripande begrepp, vilket kan innefatta 
både ”behandlande vård” och ”vårdande vård”. Undantag från detta har gjorts vid referering till tex-
ter där ursprungsförfattaren gjort en tydlig distinktion mellan begreppen. 

5 Sveriges nationella hjärtsviktsregister. 
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om medelålders6 personer/personer under 65 år med hjärtsvikt, men jag har bara 
funnit ett fåtal. Däremot är det rimligt att anta att större s.k. ”clinical trials” till 
stor del har omfattat främst yngre personer och oftast män (se till exempel Björ-
kelund, Bengtsson, Schenk-Gustafsson & Swahn, 2001). De studier vi ser idag, 
och framför allt de kvalitativa studier som handlar om att leva med hjärtsvikt, 
handlar emellertid inte i första hand om yngre personer, utan snarare om äldre. 

Medelålders människor som lever med hjärtsvikt kan ur ett vårdvetenskapligt 
perspektiv ses som en marginaliserad grupp som ofta förbises eller glöms bort. I 
vården av människor med hjärtsvikt uppmärksammas ofta de kroppsliga be-
gränsningarna, medan den livssituation, det sociala sammanhang, i vilket perso-
nerna lever förbises. Ålder, kön, arbete och civilstånd formar det sammanhang i 
vilket vi människor lever, men det är inte det som avgör vilka vi verkligen är. I 
vården av människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern ställs vårdare inför 
unika utmaningar, vilka kräver att patienternas egna upplevelser utforskas och 
synliggörs. Att lära sig leva med sjukdom innebär att lära sig leva med tillstån-
dets yttringar, ta mediciner, och genomgå medicinska undersökningar eller be-
handlingar samtidigt som man förutsätts leva ”som vanligt”, det vill säga arbeta, 
vara make/maka, far/mor, arbetskamrat eller god vän. Vidare kan både personer-
na själva och personer i deras omgivning ha förväntningar på hur de som me-
delålders människor ska vara; förväntningar som kan vara svåra att leva upp till 
för en människa som lever med ett svårt kroniskt tillstånd. Det kan således vara 
en överväldigande uppgift för en människa att återskapa sitt liv i förhållande till 
det tillstånd han/hon har drabbats av. Människor som i sin yrkesmässiga profes-
sion möter eller vårdar patienter med hjärtsvikt behöver förståelse för de kropps-
liga förändringarna, men också för patienternas upplevelser av den egna livssitu-
ationen. Den enskilde individens välbefinnande och lidande i relation till detta 
sjukdomstillstånd behöver därför belysas ytterligare och mer forskning behövs 
om vad det innebär att leva med hjärtsvikt i medelåldern. 

För att uppnå avhandlingens övergripande syfte har ett vårdvetenskapligt per-
spektiv sammanförts med en reflekterande livsvärldsansats. Vårdvetenskap defi-
nieras i detta arbete som ”en vetenskaplig ansats som beskriver och analyserar 
vårdande” (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, s. 10). 
Vårdvetenskap är inte ett yrkesspecifikt ämne, utan ett ämne som kan praktiseras 
av olika professioner inom vård och omsorg. Det vårdvetenskapliga perspektivet 
innebär ett fokus på hur människor ”erfar sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnan-
de eller sin vård” (Dahlberg et al., 2003, s. 25). Ur ett vårdvetenskapligt perspek-
––––––––– 
6 I avhandlingen definieras medelålders personer som personer mellan 30-65 år. Utgående från litte-

raturen är det svårt att definiera vad som är medelålders eftersom det finns ett otal definitioner. 
Ibland talas det om ”yngre vuxna”, ”lägre medelåldern”, ”övre medelåldern” etc. Några entydiga 
definitioner finns emellertid inte. Min uppfattning är att man kan anses vara medelålders när man är 
strax över 30 år gammal, om än i ”yngre medelåldern”, och att man i vårt samhälle idag kan räknas 
som medelålders när man är under 65 och i yrkesverksam ålder och ofta med många år framför sig. 
Däremot kanske inte en människa i något av världens fattigare länder (där man ofta åldras snabbare 
och medellivslängden är betydligt lägre än i Sverige) kan anses vara medelålders vid 65. Ytterligare 
en orsak till avhandlingens relativt vida definition av ”medelålders” är att den metodansats som an-
vänts söker efter variationer i data, varför en bredd i informanternas åldrar kan ses som efter-
strävansvärd. 
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tiv är det därför angeläget med kunskap om hur människors livssituation ser ut 
och hur de upplever den vård de erhåller. Genom att belysa och tydliggöra dessa 
aspekter kan förutsättningar skapas för att förbättra och utveckla vård och om-
händertagande. 

Människors upplevelser är emellertid både komplexa och mångdimensionella 
fenomen, vilka inte låter sig fångas eller mätas av standardiserade frågeformulär 
eller mätinstrument. Istället kräver de en forskningsansats som inte reducerar el-
ler kategoriserar varken människorna eller deras upplevelser. En sådan ansats 
finns i det som benämns reflekterande livsvärldsforskning7, vilket bygger på ett 
livsvärldsteoretiskt perspektiv där människan ses som en helhet i ständig interak-
tion med sin omvärld. En reflekterande livsvärldsansats betonar ett helhetsper-
spektiv på människor och inkluderar deras existentiella livsvillkor. Denna ansats 
kan tillföra något till den kunskap som redan finns samtidigt som den möjliggör 
en kritisk medvetenhet om den befintliga kunskapens begränsningar vad det 
gäller att leva med hjärtsvikt i medelåldern. 
––––––––– 
7 Reflective Lifeworld Research (se Dahlberg, Drew & Nyström, 2001; Dahlberg, Dahlberg & Ny-

ström, 2008). 



 

4 

Bakgrund 

Hjärtsvikt – ett multidimensionellt feno-
men 

Inom hälso- och sjukvård betraktas sjukdom huvudsakligen ur ett biologiskt 
perspektiv, vilket innebär att sjukdom ses som biologisk dysfunktion, som en 
samling kroppsliga tecken eller som något som går att behandla. Ett sådant per-
spektiv är dock allmänt och generellt och säger inte mycket om den enskilde in-
dividen. Sjukdomar kan, ur individens eget perspektiv, förstås som multidimen-
sionella fenomen (Svenaeus, 2003a). Att se på sjukdomar ur individens perspek-
tiv ger insikt i hur tillståndet upplevs och förstås av den som är sjuk (ibid.). Yt-
terligare en dimension av sjukdomar utgår från en språkligt kulturell dimension 
där ”språket knyter biologin och upplevelsen till den omkringliggande kulturen” 
(ibid., s. 34). I föreliggande avhandling fokuseras främst den upplevelsebaserade 
dimensionen, även om vare sig den biologiska eller den språkligt kulturella di-
mensionen kommer att utelämnas eller helt förbises. 

Hjärtsvikt ur samhällets perspektiv 
Hjärtsvikt är ett vanligt sjukdomstillstånd i västvärlden och en av de främsta 

dödsorsakerna både i USA och i flera europeiska länder (Hunt et al., 2005; 
Swedberg et al., 2005). I Sverige är hjärtsvikt den vanligaste enskilda orsaken till 
sjukhusvård (Socialstyrelsen, 2007). Vård i samband med hjärtsvikt konsumerar 
mellan 1 % och 2 % av de sammanlagda vårdkostnaderna8 (Stewart, Moser & 
Thompson, 2004). Eftersom antalet personer som överlever akuta hjärtsjukdomar 
ökar är hjärtsvikt också den enda hjärtsjukdom som ökar både i prevalens och i 
incidens (Mosterd & Hoes, 2007). Emellertid drabbas många av dessa människor 
därefter av hjärtsvikt. 

Enligt Mosterd och Hoes (2007) är prevalensen av kronisk hjärtsvikt hos per-
soner i 50-årsåldern ca 1 %, medan den hos personer i 80-årsåldern är ca 10 %. 
Hjärtsvikt är således ett vanligt sjukdomstillstånd hos äldre. Eftersom antalet äld-
re i befolkningen ökar, och kommer att fortsätta öka, medför det en ökad före-
komst av hjärtsvikt (ibid.). Det talas till och med om en ”hjärtsviktsepidemi” 
(Mosterd & Hoes, 2007; Stewart et al., 2004). Nyare studier tyder emellertid på 
att trenden med en ökande förekomst av hjärtsvikt håller på att plana ut (McLe-
an, Eslick & Coats, 2007; Najafi, Dobson, & Jamrozik, 2006). Med ovanstående 
––––––––– 
8 Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas ”Diagnoser i sluten vård” registrerades i svensk slutenvård 

år 2005 ca 2 000 personer under 65 år med hjärtsvikt (varav ca 1/3 var kvinnor). 
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som utgångspunkt kan emellertid hjärtsvikt förstås som ett problem inte bara för 
den som drabbas, utan även för samhället på grund av kostnader för vård, be-
handling och sjukskrivning. 

Hjärtsvikt och symtom 
Ur ett biomedicinskt perspektiv är hjärtsvikt ett progressivt syndrom9 som ut-

vecklas under loppet av flera år. Tillståndet innebär en oförmåga hos hjärtat att 
utöva sin pumpförmåga10 (Remme & Swedberg, 2001) och förse kroppens olika 
organ med adekvat blodtillförsel. Vid hjärtsvikt uppstår en obalans mellan krop-
pens behov och hjärtats pumpförmåga. När hjärtat inte orkar börjar ett flertal 
kompensationsmekanismer i kroppen att träda in, med olika symtom som följd 
(Nordgren & Sörensen, 2003; Swedberg et al., 2005). De vanligaste symtomen är 
andfåddhet, bensvullnad och trötthet (Stewart et al., 2004). 

Hjärtsvikt beskrivs vanligen utifrån New York Heart Associations (NYHA) 
skattningsskala där grad I är mildast (inga symtom eller mycket lindriga sym-
tom) och grad IV är svårast (svåra symtom även i vila) (Braunwald, 1997). 
NYHA-skattningen grundas i regel på patienternas eller vårdarnas uppskattning-
ar av de besvär som tillståndet för tillfället ger upphov till i det dagliga livet. 

I detta sammanhang är det dock viktigt att skilja på patienters symtom och 
sjukdomens tecken11. ”Symtom” är det som patienterna upplever, sjukdomens 
subjektiva uttryck12, medan ”tecknen” är sjukdomens objektiva uttryck (Johan-
nisson, 2004). Detta synsätt skiljer sig från den medicinska traditionens syn på 
symtom, vilket för många vårdare utgör en referensram i mötet med patienterna. 
––––––––– 
 9 För att diagnosen hjärtsvikt ska ställas ska patienten uppvisa följande tecken: symtom på hjärtsvikt 

(andfåddhet, trötthet eller bensvullnad) samt objektiva tecken på kardiell dysfunktion i vila (Swed-
berg et al., 2005). Vid tveksamheter brukar även tilläggas att patienten ska ”svara på” behandling 
för hjärtsvikt (ibid.). 

10 Man skiljer även på systolisk och diastolisk hjärtsvikt, vilket medför skillnader främst vad det gäll-
er symtom och behandling (Mosterd & Hoes, 2007). En annan distinktion kan göras mellan hjärt-
svikt med normal/bevarad vänsterkammarfunktion och hjärtsvikt med försämrad vänsterkammar-
funktion (ibid.). Ingetdera har relevans för avhandlingsarbetet, varför det inte beskrivs vidare. 

11 Foucault (1963/1994) skriver: “It [the signs] does not offer anything to knowledge; at most it pro-
vides a basis for recognition – a recognition that gradually gropes its way into the dimensions of the 
hidden: the pulse betrays the invisible strength and rhythm of the circulation; or, again, the sign 
discloses time, just as the blueing of the nails is an unfailing announcement of death, or the crisis of 
the fourth day, in intestinal fevers, promise recovery. Through the invisible, the sign indicates that 
which is further away, below, later. It concerns the outcome, life and death, time, not that immobile 
truth, that given, hidden truth that the symptoms restore to their transparency as phenomena” (s. 90-
91). 

12 Gadamer (1993/2003) skriver: ”Det grekiska ordet symptom betyder egentligen det tillfälliga och 
används redan i grekiskan för det som är påfallande hos en sjukdom. Det betecknar det som van-
ligtvis blir fallet vid en sjukdom” (sid. 14). 
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Johannisson13 skriver: ”För att spåra sjukdomen måste symtom omvandlas till 
tecken (’fynd’) genom en tillkommande aktivitet, en blick som söker, tolkar och 
klassificerar” (s. 13). När patienten berättar om sina symtom tolkar14 således 
vårdaren problemet inom ramen för en biomedicinsk förklaring, vilken i sin tur 
bygger på föreställningar om kroppen som ”ting”. En risk med ett sådant per-
spektiv är emellertid att individen ”abstraheras bort” (Bullington, 2007) eller ob-
jektifieras15. 

Toombs (1993) menar att om symtom beskrivs i termer av begrepp så innebär 
det en teoretisk abstraktion, vilken är väsensskild från det patienten upplever. 
Människors levda erfarenheter av olika sjukdomstillstånd kan följaktligen inte 
reduceras till begrepp, utan måste förstås i relation till den människa som lever 
med tillståndet. Därför är inte alltid det obehag som människan upplever det-
samma som det som kan ses. 

Falk, Granger, Swedberg och Ekman (2007) beskriver hur symtom kan förstås 
ur individens eget perspektiv. De beskriver hur trötthet (eng. fatigue) vid hjärt-
svikt erfars som en cirkulär process. Tröttheten kan erfaras som att sakna styrka, 
att vara sömnig eller att ha brist på energi. Men tröttheten medför också att per-
sonerna tvingas förneka sig själva, avstå från att göra sådant de önskar eller blir 
socialt isolerade, vilket ytterligare förstärker upplevelsen av trötthet (ibid.). Detta 
belyser att sjukdom inte är något utifrån kommande, något som kan klassificeras 
eller formaliseras, utan något som levs och erfars av människan själv. Genom att 
sammanföra det vårdvetenskapliga perspektivet med en reflekterande livsvärlds-
ansats kan en djupare förståelse erhållas för vad det innebär för människor att 
leva med hjärtsvikt. 

Hjärtsvikt – ett kroniskt tillstånd 
Hjärtsvikt kan vara kronisk16 eller akut. Kronisk hjärtsvikt uppkommer ofta 

till följd av tidigare genomgången hjärtinfarkt, kardiomyopati17 eller högt blod-
tryck (Hunt el al., 2005). Tillståndet innebär ett förlopp där stabila perioder kan 
avbrytas av mer eller mindre hastigt påkomna försämringar. Dessa försämringar 
kräver alltid någon form av vård eller behandling beroende på hur svåra de är. 
Det kan vara allt från att patienten själv tar en extra vätskedrivande tablett till att 
––––––––– 
13 Johannisson beskriver, i sin bok ”Tecknen” (2004), läkarrollens utveckling och professionalisering. 

I boken problematiseras, ur ett idéhistoriskt perspektiv, hur patienter sedan 1800-talet har förvand-
lats från att vara subjekt till att bli objekt för det medicinska vetandet. Johannissons polariserar mel-
lan ”tecken” och ”symtom” i syfte att problematisera och ifrågasätta den medicinska vetenskapens 
förståelse av sjukdom, där Johannisson belyser hur patientens eget perspektiv har gått förlorat eller 
förbises. 

14 ”Att förvandla symtom till tecken är att tolka det man ser” (Johannisson, 2004, s. 277). 
15 Johannisson (2004) skriver: ”Individen själv försvinner ur en sådan blick; hon är inte den hon är, 

utan den hon ser ut att vara” (s. 230). 
16 I föreliggande avsnitt används begreppen kronisk resp. akut hjärtsvikt för att belysa distinktionen 

mellan de två tillstånden (jfr n. 3). 
17 Hjärtmuskelsjukdom. 
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de vårdas i respirator på intensivvården. Akut hjärtsvikt18 kan uppstå bland annat 
till följd av ett insjuknande i hjärtinfarkt. Patienten kan i sådana fall utveckla 
hjärtsvikt och lungödem, vilket kräver akut omhändertagande på sjukhus. 

Lidande till följd av akuta tillstånd innebär att lidandets orsaker finns utanför 
patienten själv, i själva sjukdomen. Vid akuta tillstånd kan därför hotet mot per-
sonen avgränsas, men vid kroniska tillstånd är hotet mera fortlöpande (Cassell, 
2004). Detta innebär emellertid inte, enligt Cassell, ett ständigt pågående lidan-
de, för även om en person har fått en diagnos på ett kroniskt tillstånd, till exem-
pel hjärtsvikt, kan han/hon uppleva hälsa och välbefinnande. Men en diagnos är 
aldrig tillräcklig för att beskriva upplevelsen eller tillståndets följder för den en-
skilde. Kroniska sjukdomstillstånd innefattar alltid någon form av påverkan på 
en människas livssituation19. 

Människor med kronisk hjärtsvikt kan också insjukna i akut hjärtsvikt. Kro-
nisk hjärtsvikt är följaktligen både ett kroniskt och ett akut tillstånd på en och 
samma gång, vilket kanske inte alla patienter är medvetna om. Det innebär att 
när en människa har vårdats för akut hjärtsvikt kan han/hon uppleva det som att 
”hotet” har avtagit eller rent av försvunnit för gott. Därmed tillmäts inte det kro-
niska tillståndet någon större betydelse eller så förbises det helt. Förutom detta 
kan utebliven information eller otillräckligt stöd innebära att personen inte för-
står eller vet hur han/hon ska hantera sin situation eller sitt kroniska tillstånd. 

Vård och behandling vid hjärtsvikt 
Under de senaste 15-20 åren har behandlingen av hjärtsvikt utvecklats betyd-

ligt och sjukdomens progress kan idag i hög grad bromsas upp. Patienternas 
symtom kan lindras och patienternas livslängd och livskvalitet har förbättrats20. 
Målet med behandlingen är symtomlindring, ökad förmåga till aktivitet, förbätt-
rad livskvalitet, förbättrad vänsterkammarfunktion, minskat antal vårdtillfällen 
på sjukhus samt förbättrad överlevnad (Stewart et al., 2004). 
––––––––– 
18 Akut hjärtsvikt definieras som tecken på vätskeutträde i lungvävnaden (eng. pulmonary conges-

tion) och lungödem. Akut hjärtsvikt innefattar också bland annat kardiogen chock och högerkam-
marsvikt (Swedberg et al., 2005). 

19 Toombs (1993) framhåller skillnaden mellan engelskans begrepp ”illness” och ”disease”. Innebör-
den i orden gör att ”illness” (illabefinnande) kan förstås som ett vårdvetenskapligt begrepp, medan 
”disease ” (sjukdomstillstånd) är en objektiv beteckning på ett levt illabefinnande. Denna distink-
tion är inte lika framträdande i det svenska språket, där vi talar mer om ”att vara sjuk” eller ”att ha 
en sjukdom”. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv kan intresset sägas vara riktat mot ”illness”, det 
vill säga på hur sjukdomen levs och erfars av patienten (Dahlberg et al., 2003). Distinktionen mel-
lan ”illness” och ”disease” kan emellertid innebära en polarisering, vilken inte är förenligt med ett 
fenomenologiskt perspektiv. Ur ett fenomenologiskt perspektiv sätts den levda subjektiva kroppen i 
förgrunden, utan att för den skull utesluta synen på människans kropp som biologisk (Carel, 2007). 
Människan är ju både subjektiv och biologisk på en och samma gång. 

20 Förlängd livslängd är dock inte att likställa med förbättrad livskvalitet: “/.../it has become increas-
ingly clear that while survival represents an important clinical endpoint in the large-scale clinical 
trials, prolonged life, particularly if associated with a miserable existence characterized by extreme 
dyspnoea, pain and depression, may be seen as a burse rather than a blessing” (Stewart et al., 2004, 
s. 20). 
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Behandlingen vid hjärtsvikt brukar delas in i farmakologisk respektive icke-
farmakologisk. Till den farmakologiska behandlingen räknas, förutom läkeme-
del, även implanterbara defibrillatorer (s.k. ICD) och biventrikulär pacing (Soci-
alstyrelsen, 2007). Till icke-farmakologisk behandling räknas råd om kost, mo-
tion och livsföring (Läkemedelsverket, 2006). Det finns idag ett stort antal kli-
niska riktlinjer att tillgå i vården av patienter med hjärtsvikt. I Sverige utges Na-
tionella riktlinjer för hjärtsjukvård av Socialstyrelsen (2007) och det finns även 
regionala och lokala rutiner eller vårdprogram. Målen i sådana riktlinjer speglar 
emellertid ofta ett begränsat perspektiv där människors lidande främst ses som 
kroppsliga obehag och där djupare innebörder av lidande eller hälsa ignoreras el-
ler minimeras. 

Människor med hjärtsvikt vårdas i regel inom en miljö utformad för omhän-
dertagande av akuta tillstånd. Där råder ofta en syn på sjukdomar som tillfällig 
störning snarare än en förståelse för det lidande som kroniska tillstånd ger upp-
hov till (jfr Carel, 2007; Charmaz, 1983). I akutvården riskerar därför människan 
bakom tillståndet eller diagnosen att bli förbisedd, vilket innebär att det upplevda 
lidandet nonchaleras eller avfärdas (jfr Murray, Kendall, Boyd, Worth, & Ben-
ton, 2004). Det finns också en risk att patienterna upplever vården som fragmen-
terad eller att den information som ges blir ofullständig (Charmaz, 1983). För att 
förstå vad det innebär att leva med hjärtsvikt i medelåldern är det således angelä-
get att tydliggöra relationen mellan patienternas livssituation och den vård de er-
håller. 

Sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar 
Hjärtsvikt, liksom många andra kroniska tillstånd, innebär att vardagslivet 

förändras. Patienterna förväntas också ta eget ansvar för sin hälsa genom så kal-
lad ”egenvård”21. Personer med hjärtsvikt följs sedan 1990-talet, både i Sverige 
och i flera andra europeiska länder, i hög utsträckning upp vid sjuksköterskeba-
serade hjärtsviktsmottagningar (Strömberg & Dahlström, 2004). Vid sådana mot-
tagningar fokuseras tidig uppföljning efter sjukhusvård, symtomutvärdering, op-
timering av behandling, patientundervisning samt psykosocialt stöd. Vården, 
som oftast utförs vid en sjukhusansluten öppenvårdsklinik, leds i första hand av 
specialutbildade sjuksköterskor med medicinskt stöd av kardiologer (ibid.). Vård 
vid sjuksköterskeledda hjärtsviktsmottagningar har visat sig ge bättre livskvali-
tet22 (Kutzleb & Reiner, 2006), förkortade vårdtider, minskade sjukvårdskostna-
der (Gustafsson & Arnold, 2004), minskat antal vårdtillfällen på sjukhus samt 
minskad dödlighet (Roccaforte, Demers, Baldassarre, Teo & Yusuf, 2005). 
Dessutom beskrivs att människor som följs upp vid hjärtsviktsmottagningar har 
bättre livskvalitet än personer som inte erhåller sådan vård (Ducharme, Doyon, 
White, Rouleu & Brophy, 2005). 
––––––––– 
21

 Egenvård kan definieras som medvetna handlingar, vilka personer som lever med kroniska sjuk-
domstillstånd utför med mer eller mindre regelbundet stöd av vårdare av (Sarkadi, 2001). 

22 I betydelsen ”tillfredsställelse med olika aspekter av livssituationen och dessa aspekters betydelse” 
(Kutzleb & Reiner, 2006; min övers.). 
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Blue och McMurray (2005) har i en litteraturgenomgång identifierat sjukskö-
terskors huvudsakliga ansvarsområden vid specialiserade hjärtsviktsmottagning-
ar. Dessa är: ansvar för diagnostisering (ta anamnes, undersöka och utreda), initi-
era och dosera medicinsk behandling, monitorering (ta blodprover och kontrolle-
ra kliniskt status), patientundervisning samt problemlösning (hantera till exempel 
försämringar eller olika problem genom att uppmärksamma dem och initiera 
kontakter med relevant profession). 

Rabelo, Aliti, Domingues, Ruschel och Oliveira Brun (2007) har i en littera-
turgenomgång funnit att sjuksköterskors huvudsakliga ansvarsområden på hjärt-
sviktsmottagningar innefattar: stadigvarande träning, förbättring, förstärkning 
och utvärdering av egenvårdsaktiviteter (så som viktmonitorering eller salt- och 
vätskerestriktion), läkemedelsanvändning, monitorering av tecken och symtom 
samt att motivera patienterna till att söka tidig vård vid tecken på försämring. 

Det tycks följaktligen som att undervisning och aktivteter vid hjärtsviktsmot-
tagningar i stor utsträckning präglas av biomedicinska frågor, så som medicine-
ring och kontroll av den biologiska kroppen, vilket i sin tur avspeglar en syn på 
patienten som en människa i behov av vård. Ett sådant synsätt innebär att pati-
entundervisning vid hjärtsviktsmottagningar riskerar att företrädas av en pedago-
gik som legitimerar normativa ideologier och sociala praktiker genom uttalanden 
om hur människor ska sköta sin kropp, vad de ska äta eller hur de ska motionera. 
Om patienterna inte lyckas leva upp till de föreslagna åtgärderna kan det emeller-
tid framkalla känslor av skuld eller oro (Lupton, 1994), istället för att de får hjälp 
att hantera och förhålla sig till sin sjukdom. Kritik har också riktats mot denna 
form av patientundervisning för att den förbiser patienternas förmåga att fatta 
egna beslut i hälsorelaterade frågor (Strömberg, 2005). Vidare är hjärtsviktsmot-
tagningar inte alltid utformade för de behov som människor med kroniska till-
stånd har. Under sådana omständigheter kan medikalisering23, förutfattade me-
ningar, skuld och skam, eller ojämna maktförhållanden avspegla sig i paterna-
lism eller värderande omdömen så som ”bristande följsamhet”24 eller ”förnekan-
––––––––– 
23

Med begreppet ”medikalisering” avses att ”ett problem som i grunden inte är av medicinsk karaktär 
diskuteras eller betecknas som en medicinsk företeelse” (Nationalencyklopedin, 2008). Lupton 
(1994) skriver apropå medikalisering: “Illness is considered an unnatural state of the human body, 
causing both physical and social dysfunction, and therefore a state which must be alleviated as 
soon as possible” (s. 6). Genom medikalisering flyttas fokus från livets existentiella frågor till att 
handla om den biologiska kroppen, eller som Johannisson (1990) skriver: ”viljan att muta in livs-
världens fenomen inom medicinens domän” (s. 7). 

24 Den kritik som riktas mot begreppet ”följsamhet” (eng. compliance) är att det kan förstås som pa-
ternalistiskt och att det associerar till lydnad. ”Följsamhet” avspeglar en situation där vårdare för-
söker påverka patienters beteenden, istället för att vara inriktade på kvalitativa förändringar i pati-
enternas förståelse av deras erfarenheter eller uppfattningar om olika fenomen (Friberg & Hansson 
Scherman, 2005). Kleinmann (1980) kallar detta för “the normative perspective of the socially con-
structed biomedical ideology” (s. 58), vilket innebär att de som inte följer de biomedicinska nor-
merna är avvikande. Lupton (1994) menar att vårdare värderar patienter som antingen ”bra” eller 
”dåliga” patienter: “’Good’ patients/…/do not question the treatment and are compliant/…/they af-
firm the self-image of the doctor, who wants to view him- herself as successful, competent and 
confident/…/’bad’ or ’difficult’ patients/…/are querulous and non-compliant/…/make the doctor 
feel unsuccessful, out of control and a ’loser’” (s. 124). På grund av den kritik som riktas mot be-
greppet, används ibland de engelska begreppen ”concordance” eller ”adherence” istället. ”Concor-
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de”, vilket kan utgöra hinder för kommunikationen mellan patient och vårdare 
(Sarkadi, 2001). 

Det medicinska paradigmet som idag dominerar synen på vård i Sverige på-
verkar även utvecklingen av sjuksköterskors ansvarsområde. Till exempel är den 
så kallade ”vårdprocessen” och den så kallade ”VIPS-modellen” (vilka ofta upp-
fattas som vårdvetenskapligt underbyggda) framtagna för att ge sjuksköterskor 
verktyg för att systematisera och säkerställa omvårdnaden av patienterna (jfr 
Lindsey & Hartrick, 1996). Svårigheten med sådana problembaserade modeller 
är emellertid att de fokuserar på sjuksköterskan och sjuksköterskans funktion 
samt på det som är mätbart, observerbart och vetbart (ibid.). Det innebär att pati-
enternas upplevelser av till exempel självupplevd oförmåga, hopplöshet eller 
brist på motivation förbises (Lindsey, 1996). Det är idag väl känt att livskvalitet 
är en subjektiv och individuell upplevelse. Istället för att mäta patienters upple-
velser i termer av objektiva parametrar25 behöver vårdare därför rikta sin upp-
märksamhet mot patienternas upplevelser av sin förändrade livssituation. Vidare 
kan vårdare hjälpa patienterna att välja hur de ska förhålla sig till sitt sjukdoms-
tillstånd genom att fråga hur tillståndet har förändrat livssituationen och vilka si-
dor av livssituationen som har förändrats mest. 

Hjärtsvikt i livets slutskede 
Trots förbättrad behandling är dödligheten i hjärtsvikt fortfarande hög och 

fullt jämförbar med till exempel lungcancer (Socialstyrelsen, 2007; Stewart, Ma-
cIntyre, Hole, Capewell, & McMurray, 2001). Femårsmortaliteten26 vid hjärt-
svikt är ca 60 % (McMurray & Stewart, 2000). Sjukdomsförloppet är också mer 
oberäkneligt och nyckfullt än vid andra svåra kroniska tillstånd och inget tydligt 
förlopp kan urskiljas. Det kan således vara svårt att förutsäga när människor som 
lever med hjärtsvikt går in i livets slutskede (Gott et al., 2007); döden och döen-
det kan därför komma plötsligt och oväntat. Slutskedet vid hjärtsvikt är ofta 
kortvarigt och innebär många gånger mycket lidande för patienterna och deras 
närstående. Samtidigt har studier visat att människor med hjärtsvikt sällan upple-
ver att de har försämrats tiden omedelbart före dödsfallet (ibid.). Så sent som tre 
dagar innan kan patienterna uppleva sig ha god livskvalitet (Levenson, 
McCarthy, Lynn, Davis, & Philips, 2000), vilket återspeglar hjärtsviktens obe-
räkneliga förlopp. Människor som lever med hjärtsvikt i senare skeden har trots 
detta behov av en palliativt inriktad vård (Albert, Davis & Young, 2002; Johnson 
& Houghton, 2006; Ward, 2002). 

Brännström (2007) har belyst hur ett avancerat hemsjukvårdsteam kan erbjuda 
äldre personer som lever med hjärtsvikt i livets slutskede stöd och trygghet. I 
                                                                                                                                   

dance” definieras som en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdare om behandling-
en (Haynes et al., 2005), medan ”adherence” definieras i termer av den utsträckning till vilken pa-
tienter följer instruktioner kring sin ordinerade behandling. Begreppet ska ses som värdeneutralt, 
vilket innebär att varken patient, vårdare eller behandlingen ska skuldbeläggas (ibid.). 

25 Gadamer (1993/2003) skriver: ”Efterhand har det blivit så att den moderna vetenskapen betraktar 
alla dessa mätresultat den insamlar som sina egentliga fakta. Dessa mätningar följer emellertid en 
konventionellt fastlagd måttstock som tillförs fenomenen utifrån” (s. 55). 

26 Här inkluderas dock både yngre och äldre personer. 
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Sverige är dock tillgången till avancerad palliativ vård vid hjärtsvikt betydligt 
sämre än till exempel för människor med cancer (Socialstyrelsen, 2007). Det in-
nebär att människor med hjärtsvikt i livets slutskede som regel vårdas i en miljö 
utformad för akutvård och där samordning av resurser mellan specialistvård och 
palliativ vård vanligtvis saknas (ibid.). 

Tidigare forskning 
Forskningen kring hjärtsvikt, såväl nationellt som internationellt, är mycket 

omfattande, framför allt beträffande studier av mer kvantitativ art27. En stor del 
av denna forskning har varit inriktad på att finna förbättrade behandlingsmetoder 
eller har haft fokus på till exempel minskad mortalitet, symtomlindring, livskva-
litet eller förebyggande av återkommande sjukhusvård. En stor del av den vård-
/omvårdnadsvetenskapliga forskningen om hjärtsvikt utgår från det medicinska 
paradigmet. Trots att en helhetssyn betonas i den typen av forskning finns där 
ofta en implicit uppdelning där olika typer av problem fokuseras, medan proble-
mens innebörd, det vill säga vad de innebär för patienternas livssituation eller för 
deras subjektiva upplevelser av hälsa, förbises eller utelämnas. 

Forskning om att leva med hjärtsvikt 
Tidigare forskning visar att hjärtsvikt innebär en förändrad livssituation och 

att inga dimensioner av människans existens lämnas opåverkade av tillståndet 
(Europé & Tyni-Lenné, 2004; Falk, Wahn, & Lidell, 2007: Mahoney, 2001; 
Murray et al., 2004; Mårtensson, Karlsson, & Fridlund, 1997; 1998; Rhodes & 
Bowles, 2002). Tidigare forskning visar också att rädsla, oro eller nedstämdhet 
är vanligt förekommande hos människor under 65 år som lever med hjärtsvikt 
(Costello & Boblin, 2004; Freedland et al., 2003; Masoudi et al., 2004). Vidare 
upplever människor med hjärtsvikt ibland osäkerhet när diagnosen ställs, när 
symtom eller reaktioner på olika behandlingar förändras eller när de väntar på 
besked från olika undersökningar (Winters, 1999). 

Äldre människor med hjärtsvikt kan uppleva sin livssituation som en ”ständig 
färd i berg- och dalbana” med en oförutsägbar och försämrad kropp (Brännström, 
2007). Hos de äldre involveras således olika dimensioner av medvetenhet om 
den egna kroppen. Till exempel kan kroppen upplevas som en begränsning som 
de kan ha svårt att förhålla sig till (Ekman, Ehnfors & Norberg, 2000). Samtidigt 
kan kroppens begränsningar upplevas som en del av det egna jaget, som något de 
lär sig leva med (Ekman et al., 2000). Äldre kvinnor som lever med hjärtsvikt 
kan dessutom ha en påtaglig känsla av orkeslöshet, vilket påverkar kroppen på 
ett annat sätt än tidigare upplevd trötthet (Hägglund, 2007). Tröttheten innebär 
––––––––– 
27 Som exempel kan nämnas att enligt en artikelsökning i databasen PubMed publicerades år 2007 

2 944 artiklar med “Heart failure” som s.k. MeSH-term. Av dessa var 95 artiklar publicerade i 
“Nursing journals”. I fyra av dessa artiklar användes “Qualitative research” som MeSH-term. 
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att de äldre kvinnorna är sårbara och har behov av att få hjälp av andra samtidigt 
som de strävar efter oberoende och kämpar mot tröttheten (Hägglund, 2007). 

Trots att ovanstående studier beskriver att livssituationen förändras vid hjärt-
svikt så utelämnar de till stor del vad en förändrad livssituation innebär för en 
människas upplevelser av hälsa, välbefinnande eller existens28. De ger inte heller 
mycket vägledning när det gäller att förstå hur till exempel relationer till andra 
upplevs eller hur arbetssituationen påverkas. 

Forskning om vård i relation till människor som lever med 
hjärtsvikt 

Människor som lever med hjärtsvikt upplever ibland att den vård de erhåller 
är otillräcklig (Horne & Payne, 2004; Horowitz, Rein & Leventhal, 2004; Zick-
mund, Blasiole, Brase, & Arnold, 2006). Ekman, Lundman och Norberg (1999) 
har till exempel beskrivit att äldre personer med hjärtsvikt kan uppleva vården 
som oförutsägbar, svår att förstå eller opålitlig. Utebliven dialog mellan patient 
och vårdare kan också innebära att patienterna upplever att de inte är delaktiga i 
sin egen vård (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006). 

Ett annat problem som beskrivs i litteraturen är att människor med hjärtsvikt 
har otillräcklig kunskap beträffande sitt tillstånd och/eller behandling (Boyd et 
al., 2004; Horne & Payne, 2004; Horowitz et al., 2004; Ågård, Hermerén & Her-
litz, 2004). Clark och Lan (2004) fann att när de skulle rekrytera informanter till 
en studie kunde nästan 25 % av de tillfrågade inte delta därför att de inte visste 
att de hade hjärtsvikt. När människor som lever med hjärtsvikt upplever att de 
inte får tillräckligt med information om orsaker, symtom, behandling eller till-
ståndets innebörd, innebär det att de inte vet hur de ska förebygga eller hantera 
sitt tillstånd när det försämras (Horowitz et al., 2004). Eldh et al. (2006) beskri-
ver att sjuksköterskor vid hjärtsviktsmottagningar kontrollerar att patienterna kan 
återge den information som ges, men de tar inte reda på om patienterna vet hur 
de ska använda sig av informationen. 

Det förekommer också andra problem som kan relateras till vården, till exem-
pel så kallad bristande följsamhet29 (eng. non-compliance) beträffande läkeme-
delsbehandling eller egenvård (Evangelista et al., 2003; van der Wal, Jaarsma & 
van Veldhuisen, 2005). Bristande följsamhet är vanligare hos personer under 65 
år än hos äldre (Evangelista et al., 2003). Eldh et al. (2006) menar att det som 
vårdare uppfattar som bristande följsamhet kan orsakas av att patienterna inte har 
förstått den information vårdarna gett eller att vårdarna inte har förståelse för pa-
tientens situation. 

Människor som lever med hjärtsvikt kan ha obesvarade frågor av såväl medi-
cinsk som existentiell art (Dougherty, Pyper, Au, Levy & Sullivan, 2007; Ek-
man, Schaufelberger, Kjellgren, Swedberg, & Granger, 2007; Ågård et al., 
2004). De kan till exempel uppleva att de inte har någon att tala med om vad det 
innebär att leva med tillståndet (Horne & Payne, 2004). Många har också behov 
––––––––– 
28 Både Brännströms (2007) och Ekmans et al. (2000) forskning kan ses som undantag från detta. 
29 Se not 24 beträffande följsamhet. 
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av att få hjälp att lindra symtom eller att få stöd av andra (Dougherty et al., 
2007). Vidare önskar de en mera öppen kommunikation med vårdarna (ibid.). 
Kunskap om hur människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern upplever den 
vård de erhåller är därför av betydelse för att utveckla och förbättra vården. 

Forskning i relation till kön hos människor som lever med 
hjärtsvikt 

Tidigare studier hos människor som lever med hjärtsvikt har visat att det före-
kommer vissa skillnader i relation till kön (Strömberg & Mårtensson, 2003). 
Män upplever att deras totala livssituation begränsas av tillståndet (Europé & 
Tyni-Lenné, 2004; Evangelista, Kagawa-Singer & Dracup, 2001; Mårtensson et 
al., 1997), medan kvinnor, speciellt yngre kvinnor, är mer positiva i förhållande 
till sitt sjukdomstillstånd än män (Riedinger, Dracup & Brecht, 2000; Strömberg 
& Mårtensson, 2003). Trots det så upplever kvinnor med hjärtsvikt att de har då-
lig livskvalitet (Evangelista et al., 2001; Riedinger et al., 2001). En orsak till det 
skulle kunna vara att när kvinnorna upplever att de inte längre kan göra det de 
kunnat förut så känner de sig värdelösa (eng. sense of worthlessness) eller som 
en börda för de anhöriga (Mårtensson et al., 1998). En del kvinnor upplever även 
att de blir överbeskyddade (Europé, Axelsson & Tyni-Lenné, 2001), vilket med-
för att de kan uppleva osäkerhet, både i relation till sig själva och i sina relationer 
till andra (Mårtensson et al., 1998). Kvinnor tycks också ha svårare än män att 
acceptera de begränsningar av livssituationen som tillståndet ger upphov till 
(ibid.). Kvinnor beskriver också i högre utsträckning än män upplevelser av 
skuld och ensamhet i relation till sitt sjukdomstillstånd (Ekman & Ehrenberg, 
2002). Mot bakgrund av den befintliga kunskapen är det svårt att finna något en-
tydigt svar på frågan ifall mäns och kvinnors livssituation skiljer sig vid hjärt-
svikt, och i så fall hur, eller om de till exempel har olika behov av stöd. 

Stöd vid hjärtsvikt 
Det finns inte mycket forskning om stöd i relation till hjärtsvikt (Luttik, Ja-

arsma, Moser, Sanderman & Veldhuisen, 2005). Det är därför oklart vad männi-
skor med hjärtsvikt har för behov av stöd och hur de bäst ska kunna få tillgång 
till det stöd de behöver. Utifrån sökningar i databaser om forskning som kan 
kopplas till hjärtsvikt och stöd så framgår det att sådana studier till stor del hand-
lar om så kallat ”socialt stöd” (eng. social support). 

Bennett et al. (2001) har beskrivit att män under 65 år upplever att de har 
mindre socialt stöd än män över 65 år. Mårtensson et al. (1997) beskriver emel-
lertid att män har både positiva och negativa uppfattningar beträffande stöd från 
andra. Joekes, van Elderen och Schreurs (2007) belyser också att män med hjärt-
sjukdom upplever sig mer överbeskyddade av sin familj än kvinnor. Författarna 
menar att det skulle kunna bero på att kvinnor inte uppfattar sina makars hand-
lingar som överbeskyddande, medan männen å sin sida uppfattar det så. 

MacMahon och Lip (2002) har vid en litteraturgenomgång funnit att socialt 
stöd kan vara en betydande prognostisk faktor vad det gäller hjärtsvikt. Murberg 
och Bru (2001) fann att upplevelser av att inte ha ett socialt nätverk innebär risk 
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för förtidig död hos människor som lever med hjärtsvikt. Vidare kan förändring-
ar i socialt stöd relateras till förändringar i hälsorelaterad livskvalitet30 (Bennett 
et al., 2001). Socialt stöd påverkar dock inte patienters depressiva symtom31 
(Schwarz & Dunphy, 2003). Det kan också upplevas som stödjande när männi-
skor som lever med hjärtsvikt tillsammans med sjuksköterskor sätter upp mål för 
behandlingen (Scott, Setter-Kline & Britton, 2004). I en annan studie framkom 
dock att trots undervisning och stöd genomförde inte patienterna den egenvård 
som förväntades av dem (Jaarsma, Abu-Saad, Dracup & Halfens, 2000). Det 
tycks alltså som att upplevelser av stöd har stor betydelse för människor som le-
ver med hjärtsvikt, men den kunskap som finns är ibland både motsägande och 
relativt intetsägande. Ett tydligt patientperspektiv, vilket skulle kunna erbjuda en 
djupare förståelse av de befintliga forskningsresultaten, saknas således i merpar-
ten av den forskning som rör stöd i relation till hjärtsvikt. 

Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt beskrivs arbetets ontologiska utgångspunkter, vilka utgörs 

av livsvärldsbegreppet och teorin om människans kropp som levd och subjektiv, 
följt av de vårdvetenskapliga begreppen patient, hälsa och ohälsa, lidande, vård 
och vårdrelation samt stöd. 

Livsvärld 
Livsvärldsbegreppet är centralt i fenomenologisk filosofi. Det är i och genom 

livsvärlden människor finns till och lever sitt dagliga liv. Livsvärlden är inte en 
subjektiv värld och inte heller motsatsen, en objektiv värld, utan livsvärlden är 
människors levda och erfarna värld. Som sådan är livsvärlden mer än världen 
själv och mer än människan själv (Palmer, 1969/1988). 

Livsvärlden inrymmer människans historia, kultur och sociala sammanhang. 
Den är både det vi människor ser och det vi inte ser. Även människors erfarenhe-
ter och kunskap utgår från livsvärlden (Merleau-Ponty, 1945/2002). Trots att 
människan befinner sig i en socialt, kulturellt, historiskt och språkligt bestämd 
––––––––– 
30 Begreppet ”hälsorelaterad livskvalitet” har utvecklats för att beskriva aspekter av människors sub-

jektiva erfarenheter av hälsa, sjukdom, handikapp eller funktionsnedsättning (Moons, Budts & De 
Geest, 2006). Användning av begreppet ”hälsorelaterad livskvalitet” förutsätter emellertid att män-
niskor som lever med kroniska tillstånd kan särskilja de delar av livet som påverkas av tillståndet 
och de som inte påverkas (ibid.). Ett sådant antagande kan ses som problematiskt ur ett feno-
menologiskt och vårdvetenskapligt perspektiv där sjukdomstillstånd inte betraktas som något utan-
för ”det normala livet”, utan som en del av livet och som en del av människan självt. Vidare tycks 
ingen enhetlig definition finnas vare sig av detta begrepp eller av det mer överordnade begreppet, 
livskvalitet. Moons et al. föreslår därför i linje med andra forskare att ”tillfredsställelse med livet” 
är det som bäst definierar innebörden i begreppet livskvalitet. 

31 Angående depression som medicinsk diagnos skriver Jacobsen (1998/2006): ”Negativa och dia-
gnosticerande benämningar gör oss lätt blinda för positiva processer och resurser. Det är rimligare 
att tala om sorg och förtvivlan än om depression, om växlande hopp i stället för om barnsligt köp-
slående, och om kamp i stället för försvarsmekanismer” (s. 112). 
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värld så är människor inte underkastade livsvärlden, utan med sina handlingar 
och erfarenheter bidrar de själva till livsvärldens utformning (Bengtsson, 1998). 
Livsvärlden är således ingen sluten eller statisk värld, utan den förändras stän-
digt32 beroende på hur den erfars (ibid.). Människan är ”sammanflätad” med 
världen runt omkring33 och livsvärlden kan därför aldrig reduceras till en situa-
tion, eftersom den situation människan lever i, här och nu, är en del av livsvärl-
den. 

Att vara människa och att finnas i världen är att finnas med andra34. Livsvärl-
den är därför också en delad värld (Heidegger, 1927/2004). Heidegger menar att 
”ensamvaro är medvaro i världen” (s. 159). Det innebär att även när människor 
är ensamma så påverkas de av andra därför att de påverkas av deras frånvaro 
(Dahlberg, Drew & Nyström, 2001). Trots det är varje människas livsvärld deras 
egen. Var och en bär med sig sin egen historia, sina egna upplevelser och sin 
egen förståelse av sin situation och värld. En människa kan därför aldrig till fullo 
förstå en annan människas livsvärld, men genom att uppmärksamma den så kan 
människors vardagliga liv och livssituation bättre förstås. 

Utifrån detta uppkommer ett antagande om att människors livsvärld förändras 
och påverkas vid ohälsa och sjukdom. En explicit uppgift för vårdvetenskapen är 
att synliggöra människors livssituation när den förändras, så som till exempel vid 
hjärtsvikt, genom att förmedla hur dessa människor erfar sin livssituation, sin 
hälsa och sin vård. 

Levd kropp 
Människor har en mer direkt och nära kontakt med sin kropp än med något 

annat i världen. Människan kan aldrig lämna sin kropp, utan människan ”är” sin 
kropp (Merleau-Ponty, 1945/2002). Kroppen är människans ”medium” till värl-
den (ibid.). Merleau-Ponty menar att tillvaron i världen är en ”till-världen-varo” 
(i Bengtsson, 1998); människan är ”till världen” och kan för den skull aldrig un-
dandra sig den. Människans kropp kan därigenom förstås som en levd relation 
till världen genom vilken erfarenhet uppstår (Bullington, 2007). Den mänskliga 
kroppen förstås därför ur ett fenomenologiskt perspektiv som ”levd”. 

Den levda kroppen är i oavbruten interaktion med omvärlden; människan kan 
både beröra och bli berörd; se och bli sedd (Merleau-Ponty, 1964/1968). Krop-
pen upplevs därför av människor som både subjekt och objekt (Dahlberg et al., 
2001). Vidare lever människor i en ”mellankroppslighet” (Merleau-Ponty, 
––––––––– 
32 Palmer (1969/1988) skriver: “Life is relative, and it expresses itself in many forms; in human ex-

perience it is never an absolute” (s. 103). 
33 Dahlberg (2006c) skriver med referens till Merleau-Ponty: “Everything that is, is so because of 

everything else that exists/.../We all belong to being as ’flesh of the world’, connected with every-
thing and everyone” (s. 2). 

34 Husserl (1913/2004) förklarar: ”Samtidigt kommunicerar vi med våra medmänniskor och sätter 
gemensamt en objektiv, rumstidslig verklighet som allas vår existerande omvärld, som vi själva 
samtidigt tillhör” (s. 110; sic). 
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1945/2002), som innebär att andra människor varken är rena subjekt eller rena 
objekt, utan subjekt/objekt, det vill säga andra levda mänskliga kroppar35. 

Kroppens sätt att vara på är bestämt av det som den har gjort och upplevt till-
sammans med andra (Bengtsson, 1998). Genom den levda kroppen förkroppsli-
gas människans livserfarenhet (Råheim, 2002). Den levda kroppen är därför ock-
så en subjektiv kropp, det vill säga en kropp som levs i en konkret livssituation 
av en konkret person (Bullington, 2007). Den levda och subjektiva kroppen är 
personlig, kommunicerande och meningsbärande (ibid.). Den är fysisk, psykisk, 
existentiell och andlig på en och samma gång (Dahlberg et al., 2003). 

Kropp och själ är oupplösligt förenade36 och det ena kan inte finnas utan det 
andra (Merleau-Ponty, 1964/1968). Kroppen kan därför förstås som själens avig-
sida (eller tvärtom). Merleau-Ponty beskriver detta som en sammanflätning (fr. 
entrelacs; eng. intertwining) eller en överlappning (fr. enjambement; eng. over-
lapping)37. Det finns dock en glipa (fr. écarte; eng. split, gap) där ”avigan” över-
går till ”räta” och ”rätan” till ”aviga”. Utifrån detta kan människans kropp inte 
delas upp i kropp och själ. Människor kan inte heller förstås som ”en ren kropp” 
eller ”en ren själ”, utan det måste finnas en ”glipa” dem emellan. Utan denna gli-
pa skulle människan filosofiskt sett ”falla samman”. Detta får emellertid inte för-
stås som ett särskiljande, som en dikotomi, utan det handlar om en ”tillvarons 
omvändbarhet” (fr. réversibilité; eng. reversibility) (ibid.). Bullington (2007) 
förklarar: 
––––––––– 
35 Merleau-Ponty (1945/2005) skriver: “/.../and we must ask why there are two views of me and my 

body: my body for me and my body for others, and how these two systems can exist together. It is 
indeed not enough to say that the objective body belongs to the realm of ‘for others’, and my phe-
nomenal body to that of ’for me’, and we cannot refuse to pose the problem of their relations, since 
the ‘for me’ and the ‘for others’ co-exist in one and the same world/.../” (n.17, ss. 121-122). 

36 Gadamer (1993/2003) skriver: ”Själen är kroppens liv” (s. 75). 
37 I sitt sista ofullbordade verk, Le Visible et l´invisible [The Visible and the Invisible] (1964/1968) 

ändrade Merleau-Ponty sin beskrivning av kroppen. Från att ha talat om “the objective and phe-
nomenal body”, skrev han istället: “the body as sensible and the body as sentient” (s. 136). Orsaken 
till det var att han ville komma ifrån den dualism som uppkommer då man talar om kroppen som 
subjekt/objekt, och istället beskriva kroppen som en ”sammanflätning”. Han skriver: “One should 
not even say/…/that the body is made up of two leaves/…/There are not in it two leaves or two lay-
ers; fundamentally it is neither thing seen only nor seer only, it is Visibility sometimes wandering 
and sometimes reassembled. And as such it is not in the world, it does not detain its view of the 
world as within a private garden: it sees the world itself, the world of everybody/…/If one wants 
metaphors, it would be better to say that the body sensed and the body sentient are as the obverse 
and the reverse, or again, as two segments of one circular course which goes above from left to 
right and below from right to left, but which is but one sole movement in two phases” (s. 137). 
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Merleau-Ponty har avvisat de klassiska positionerna, dualism och materia-
lism, till förmån för “en tredje term” som varken är själ-i-en-kropp (dua-
lism) eller kropp-utan-själ (eliminativ, reduktionistisk materialism). Hans 
kropp-själenhet kan förstås som ett kontinuum av framträdanden, från de 
kroppsliga, perceptuella icke-reflektiva nivåerna till de kognitiva, språkli-
ga, kulturella nivåerna. Den nivå som framträder i ett konkret ögonblick 
beror på vilken situation som för tillfället råder. Människan är alltid både 
kropp och själ, men denna blandning visar sig inte som en kroppslig be-
hållare av mentala akter, och inte heller som ett rent biologiskt system, 
utan som en pendling på ett kropp-själkontinuum (s. 126). 

Människans kropp är både levd, subjektiv och biologisk på en och samma 
gång. Ur ett fenomenologiskt perspektiv sätts den levda kroppen i förgrunden, 
utan att för den skull synen på människans kropp som biologisk utesluts (Carel, 
2007). Carel skriver: “/.../disease cannot be taken as a mere biological dysfunc-
tion, because there is nothing in human existence that is merely biological” (s. 
99). Människan och människans kropp måste således förstås som en odelbar hel-
het. Sjukdom är biologisk dysfunktion, men samtidigt påverkar sjukdomen hela 
människan och människans erfarande av sin situation. Om sjukdom ses enbart 
som biologisk dysfunktion har människan “fallit samman” 38. 

Människan har tillgång till världen genom sin kropp och denna kropp är en 
förutsättning för deltagande i ”det vanliga livet” (Toombs, 1993). Vid sjukdom 
eller ohälsa förändras emellertid kroppens tillgång till livet (Gadamer, 
1993/1996; Toombs, 1993). Människors upplevelser av smärta, lidande eller 
sjukdom utgår från kroppen (McDonald & McIntyre, 2001), och eftersom kropp 
och själ inte kan skiljas åt, så blir ett sjukdomstillstånd inte bara ”ett hot mot 
kroppen utan ett hot mot personen själv” (Jacobsen, 1998/2006, s. 77). Genom 
detta finns en risk att den som lever med ett kroniskt tillstånd identifierar sig med 
sin ofullständiga kropp, vilket kan leda till upplevelser av förlust eller stigmatise-
ring. Kroniskt sjuka människor som övervinner detta hot definierar sig emellertid 
som mycket mer än sin kropp och sitt tillstånd (Charmaz, 1995, s. 660). Förståel-
se för hur människor med hjärtsvikt i medelåldern upplever sin kropp och sitt 
sviktande hjärta innefattar därför en strävan efter att försöka förstå hur de förhål-
ler sig till det hot som sjukdomstillståndet, och hjärtat självt, ger upphov till. 

Patient 
Denna avhandling fokuserar på människors – patienters – levda erfarenheter 

av att leva med hjärtsvikt. I allmänt språkbruk betecknar ordet ”patient” en män-
niska som har drabbats av sjukdom och har en sjukdomsdiagnos. Ursprungligen 
kommer dock begreppet från det latinska ordet ”passio” vars betydelse är ”lidan-
––––––––– 
38 För att bättre förstå detta kan vi vända oss till Bullington (2007) som beskriver hur känslomässigt 

problematiska situationer ”fastnar i kroppen” och levs på en kroppslig nivå, vilket kommer till ut-
tryck i det som brukar betecknas psykosomatiska besvär. Filosofiskt sett har då ”glipan” mellan 
kropp och själ fallit samman. ”Detta sker eftersom den levda kroppen är en överlappande kropp-
själenhet, inte en maskin vilken medvetandet styr som ett skepp” (Bullington, 2007, s. 132). 
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de” (Eriksson, 1993), vilket innebär att en patient är en människa som lider. Pati-
entbegreppet är emellertid inte oproblematiskt. När en människa blir en patient 
så kan det innebära att människan kläs av allt, utom sin diagnos. Från att ha varit 
en självständig person som aktivt söker vård tvingas han/hon genom sitt beroen-
de av vård inta en passiv och undergiven roll som patient. Människan blir på så 
sätt marginaliserad till en fragmenterad kropp (Heartfield, 1996). 

”Att vara patient” kan inte likställas med ”att vara sin diagnos”. En diagnos 
uttrycker och förmedlar sociala, kulturella och historiska föreställningar om en 
sjukdom39. Diagnosen ger på så vis en tolkning av sjukdomens tecken. Å andra 
sidan kan upplevelsen av att inte ha en diagnos innebära att både omgivningen 
och personen själv står frågande inför personens upplevelser och lidande (Rå-
heim, 2002). En diagnos kan därför innebära en lättnad för personen, både i för-
hållande till det egna lidandet och i förhållande till omgivningens acceptans 
(Kristoffersen, 1999). En diagnos kan emellertid även vara oönskad; den kan till 
exempel sätta en negativ stämpel på den som är berörd eller dölja problem som 
hör till ett socialt sammanhang. En diagnos kan i sådana fall fungera som stigma-
tisering, förlust eller utanförskap (Johannisson, 2006; Kristoffersen, 1999). En 
diagnos kan också innebära en reflektion över den egna kroppen eller personen 
och som en följd av det kan en diagnos väcka oro, ångest eller rädsla (Landmark 
& Wahl, 2002). 

En lidande människa, en patient, måste bemötas med utgångspunkt i unikhe-
ten, inte utifrån den diagnos vederbörande kan tänkas ha (Kristoffersen, 1999). 
Om förändringar sker i kroppen så finns de där oavsett om personen har fått en 
diagnos eller inte (McDonald & McIntyre, 2001). När människor kategoriseras 
utifrån deras diagnos40 eller till att ”vara” patienter är det ett totalitetstänkande 
som innebär att den mänskliga existensen reduceras till att bli ”detta och inget 
mer”41 (Kunz, 1998). Om vårdare istället försöker se varje människas unika situ-
ation innebär det en strävan efter att förstå människan som ”detta och mer där-
till”42 (ibid.). En livsvärldsteoretisk ansats fokuserar inte sjukdomen eller dia-
gnosen, utan fokus ligger på människan som bärare av en sjukdom (jfr Kristof-
fersen, 1999; Lindwall, 2004). I föreliggande avhandling fokuseras hur männi-
skor som lever med hjärtsvikt i medelåldern erfar sin kropp, sin hälsa och sin 
livssituation; inte utifrån att de är patienter eller utifrån den diagnos de har, utan 
utifrån hur de lever sin sjukdom. 
––––––––– 
39 Johannisson (2006) skriver: ”I själva verket finns sjukdom först när vi är överens om det, genom 

att uppfatta, bekräfta och namnge den. Utan namn är sjukdomen hemlös” (s. 29). 
40 Foucault (1975/1993) menar att diagnoser eller benämningar av olika fysiska symtom innebär att 

det individuella ”formaliseras inom maktrelationerna”. När allt bokförs och dokumenteras i liggare 
och register av olika slag, får det två konsekvenser: individerna görs till objekt som kan beskrivas 
och analyseras, och ett jämförelsesystem upprättas som gör det möjligt att till exempel beskriva 
grupper och uppskatta avvikelser. Foucault skriver: ”/.../det är individen sådan man kan beskriva 
honom, väga honom, mäta honom, jämföra honom med andra och detta i själva hans individualitet; 
det är också individen man ska dressera eller rätta till, klassificera, normalisera eller utesluta osv” 
(s. 224). 

41 Kunz (1998): “nothing-more-than”. 
42 Kunz (1998): “always-more-than”. 
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Hälsa och ohälsa 
En människa kan uppleva välbefinnande och hälsa trots sjukdom, likväl som 

en människa kan uppleva ohälsa, trots att det objektivt sett inte föreligger någon 
sjukdom eller diagnos (Eriksson, 1989/1996). Hälsa är därför inte liktydigt med 
frånvaro av sjukdom. Hälsa kan istället förstås som en unik och integrerad del av 
människans liv (Eriksson, 1993), vilken skapas i människors oavbrutna interak-
tion med andra och med världen. Parse (1990) beskriver hälsa som ett personligt 
engagemang (eng. a personal commitment). Hälsa kan följaktligen förstås som 
en process i människors liv. Hälsan är inte mätbar, den är ”ett tillstånd av inre 
balans och överensstämmelse med sig själv” (Gadamer, 1993/2003, s. 15). Allt 
människor har upplevt och upplever har betydelse för deras upplevelser av hälsa 
och ohälsa och måste därför förstås i relation till deras livssituation. 

Välbefinnande är en dimension av hälsa som kännetecknas av att människan 
känner sig hemma i världen och med sig själv (Gadamer, 1993/1996; Toombs, 
1993). Välbefinnande, eller hälsa i ohälsa (eng. health within illness), kan kom-
ma till uttryck som stärkt självkänsla, fördjupade relationer till andra, möjlighet 
att förändra livssituationen eller möjlighet till personlig växt och utveckling 
(Lindsey, 1996). På samma sätt är ohälsa en del av livet. Hälsa och ohälsa erfars 
i en ständig rytm, som kan liknas vid många andra naturliga rytmer (Gadamer, 
1993/1996; Parse, 1990). När människan ”är” i hälsa så visar hälsan sig inte, den 
”tiger still” (Gadamer, 1993/1996). Det är inte förrän ohälsa upplevs som männi-
skan reflekterar över sin hälsa; det vill säga en människa känner sig inte sjuk för-
rän han/hon blir medveten om att något inte är som vanligt. 

När en människa inte längre kan ta del av världen på det sätt han/hon kunnat 
förut så upplevs saknad. Svenaeus (2001) betecknar därför ohälsa som en form 
av hemlöshet där det är kroppen själv som hindrar människans hemlika sätt att 
vara på43. Vid ohälsa upplevs kroppen som främmande, som ett skadat ”verk-
tyg”, vilket leder till hjälplöshet, motstånd eller brist på kontroll (Råheim, 2002; 
Svenaeus, 2000) och en livssituation präglad av osäkerhet (Råheim, 2002). Detta 
är ett ”främlingsskap” som kan vara smärtsamt i sig (Gadamer, 1993/1996; To-
ombs, 1993). Vid kroniska sjukdomstillstånd innebär den förändrade kroppen 
dessutom en förändrad tillgång till människans relationer, både till sig själv och 
till omgivningen (Råheim, 2002), vilket innebär att livsvärlden förändras (To-
ombs, 1993). Ohälsa har således en djupare dimension än den rent biologiska, 
den är mer än diagnosen, symtomen och tecknen, och innebörden är djupt indi-
viduell och personlig. Hjärtsvikt kan följaktligen inte förstås enbart utifrån bio-
logi eller som symtom och tecken, utan måste förstås i relation till de människor 
som lever med tillståndet och deras livssituation. 

Lidande 
Både välbefinnande och lidande är dimensioner av hälsa och ohälsa. De kan 

uppträda på en och samma gång. Samtidigt kan ett outhärdligt lidande begränsa 
––––––––– 
43 Gadamer (1993/1996) skriver att: “the sick falls out of things” (s. 42) och Toombs (1993) kallar 

det för “a loss of wholeness” (s. 90). 
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människors möjligheter att uppnå hälsa (Dahlberg et al., 2003). En människas li-
dande är alltid personligt och individuellt44 och kännetecknas därför av inre kon-
flikt och ensamhet (Cassell, 2001). 

Lidandet i sig är ont, har ingen mening och ingen kraft (Kristoffersen, 1999). 
Det innebär att när en människa inte kan vara den hon är, så som vid kroniska 
sjukdomstillstånd, eller inte har möjlighet att uttrycka sin personlighet, så upp-
levs det som ett livslidande (Eriksson, 1994/2003). Livslidande framträder när de 
mest värdefulla aspekterna av en människas integritet hotas eller går förlorade 
(Kahn & Steeves, 1995), så som vid existentiella kriser (Landmark & Wahl, 
2002) eller livshotande sjukdom (Cassell, 2001; Landmark & Wahl, 2002). 

Sjukdomstillstånd innebär även ett lidande orsakat av sjukdomen själv. Sjuk-
domslidandet har dock en djupare och mer komplex karaktär än det rent fysiska 
lidandet (Eriksson, 1994/2003). Det kan till exempel vara upplevelser av ensam-
het eller skam när människan inte längre känner igen sig i sin egen kropp (ibid.). 
Charmaz (1983) betecknar detta lidande som ”a loss of self”. Det är ett lidande 
orsakat av ett begränsat liv, socialt utanförskap, upplevelser av att bli misstrodd 
av andra eller av att känna sig som en belastning (ibid.). Öhman, Söderberg och 
Lundman (2003) beskriver livet med kronisk sjukdom som att balansera mellan 
lidande och uthärdande (eng. hovering between suffering and enduring), där li-
dandet innefattar hopplöshet och uthärdandet hopp. Även om orsakerna till li-
dandet åtgärdas, till exempel genom att sjukdomen botas, så kan lidandet fortsät-
ta om det inte blir igenkänt eller bekräftat (Cassell, 2001). Omgivningen, till ex-
empel vårdare eller närstående, kanske inte uppfattar lidandet utan fokuserar på 
orsaken, det vill säga på sjukdomen eller symtomen. Lidandet präglas därför inte 
bara av ensamhet, utan också av utanförskap och sårbarhet45. 

Det lidande som uppstår genom att patienters integritet eller värdighet kränks 
till följd av vård kan definieras som vårdlidande (Dahlberg, 2002; Eriksson, 
1994/2003). Vårdlidande tycks framför allt uppstå i relationen mellan patienter, 
närstående och vårdare. Vårdlidandets essens är att bli förnekad som en lidande 
människa (Dahlberg, 2002), vilket innebär att målet med vården, lindrat lidande 
och ökat välbefinnande, inte uppnås. Vidare kan en avsaknad av en vårdrelation 
orsaka vårdlidande (Kasén, 1997). Vårdlidande kan också uppstå när patienten 
inte känner sig uppfattad som en levande person, utan som ett objekt, vilket kan 
innebära en upplevelse av att ha förlorat en del av sin personlighet (Gadamer, 
1993/1996). 

För att lindra människors lidande måste lidandet synliggöras, erkännas och 
bekräftas. Lidandet kan då upphöra att vara ett lidande och istället bli en tillgång 
(Eriksson, 1994/2003). Genom patienters berättelser kan vårdare få del av patien-
ternas eget perspektiv på vad de erfar som välbefinnande eller lidande (Dahlberg 
––––––––– 
44 Människors lidande är alltid unikt och levt. Merleau-Ponty (1945/2002) skriver: “The grief and the 

anger of another have never quite the same significance for him as they have for me. For him these 
situations are lived through, for me they are displayed” (s. 439). 

45 Med begreppet ”sårbarhet” avses att människor är lätta att skada eller såra, antingen fysiskt eller 
emotionellt, eller att de inte kan/orkar försvara sig mot fysiska eller verbala attacker från omgiv-
ningen (Sarvimäki, 2003). Begreppet kan även innebära sensitivitet. Sårbarhet medför att männi-
skan lätt blir beroende av personer i sin omgivning, till exempel av en vårdare (ibid.). 
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et al., 2003). Föreliggande avhandling fokuserar därför på människors berättelser 
om lidande och välbefinnande vid hjärtsvikt i medelåldern. 

Vård och vårdrelation 
Vårdande är något naturligt och ursprungligt som äger rum mellan människor 

(Eriksson, 1987/1997). Vårdandets grundmotiv är att vilja en annan människa 
väl (Eriksson, 2002) och målet är att lindra lidande och skapa förutsättningar för 
välbefinnande (Dahlberg et al., 2003; Eriksson, 1987/1997, 2002). I mötet mel-
lan vårdare och patient skapas en gemensam värld, en värld som de delar, om än 
på olika villkor. 

När vårdare uppmärksammar patienters livsvärld så innebär det att de bejakar 
den (Dahlberg et al., 2003). En vårdande relation utgör därför grunden för pati-
entens hälsoprocesser46 (Eriksson, 1987/1997). Vårdrelationens karaktär bestäms 
av vårdarnas motiv att vårda, deras ansvar och förmåga till medlidande samt de-
ras vilja att bjuda in patienten till vårdrelationen (Eriksson, 1997). 

Enligt Levinas (1982/1988) är den intersubjektiva relationen (som i detta 
sammanhang kan förstås som den vårdande relationen) en asymmetrisk relation. 
Relationen är inte bara asymmetrisk utan också ensidig i den meningen att vårda-
ren aldrig kan kräva att få något igen från patienten (Dahlberg et al., 2003). 

När vårdare konfronteras med patienters sårbarhet, smärta och lidande uppstår 
ett etiskt krav på vårdaren att hjälpa patienten. Enligt Kunz (1998) är det detta 
etiska krav som omvandlar vård till ett vårdande. Levinas (1982/1988) menar att 
det etiska kravet framträder så snart ”den andre ser på mig”47. Det etiska ansvaret 
innebär att patienter ber vårdare om förståelse, inte om att bli kategoriserade eller 
reducerade till en sjukdom eller en diagnos. Det innebär också att vårdarna måste 
erkänna patienternas lidande (eng. to suffer the patients) (Kunz, 1998). När vår-
dare möter patienter ”ansikte-mot-ansikte” (jfr Levinas, 1982/1988) innebär det 
att vårdarna erkänner patienters lidande och att patienterna erfar att vårdarna är 
engagerade och har vilja att hjälpa och vårda, utan att begära något i gengäld. 
Därför innebär en intersubjektiv och vårdande relation att vårdarna underkastar 
sig den andre, patienten. Kunz (1998) betecknar denna ”makt” som patienterna 
har som ”maktens paradox” 48. 

Litteraturgenomgången har beskrivit vårdande och vad som kännetecknar en 
vårdande relation ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. Emellertid framstår sådana 
––––––––– 
46 Eriksson (1987/1997) definierar hälsoprocesser som olika ”sundhets-, friskhets- och välbefinnan-

deprocesser” (s. 10). Wiklund (2003) förklarar: ”Eftersom människan hela tiden förändras kan hälsa 
således beskrivas i termer av rörelse och integration. Hälsomotiven är det som anger hälsoproces-
sernas riktning/.../Hälsohindren blockerar däremot hälsoprocesserna och patientens upplevelse av 
enhet” (s. 94). Hälsomotiv beskrivs vidare som det som gör hälsan meningsfull i den enskildes livs-
värld, medan hälsohinder beskrivs som det som hindrar patientens upplevelse av hälsa. 

47 ”Ansvaret är det som uteslutande tillkommer mig och som jag på ett mänskligt sätt inte kan vägra 
att ta på mig./…/Jag kan träda i allas ställe, men ingen kan träda i mitt” (Levinas, 1982/1988, s. 
117). 

48 “The paradox of power” (Kunz, 1998). 
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beskrivningar som ofullständiga utan patienters kontextuella beskrivningar av 
deras levda erfarenheter av vård och vårdrelationer. 

Stöd 
För människor som lever med kroniska sjukdomstillstånd, så som hjärtsvikt, 

kan en känsla av främlingskap vara påtaglig (Råheim, 2002). Det innebär att de 
har behov av stöd för att bevara sin självbild (Kristoffersen, 1999). Vårdare kan 
stödja patienter genom att fokusera på deras resurser och deras förmåga att an-
passa sig, snarare än på de begränsningar som uppkommer till följd av tillståndet 
(Landmark & Wahl, 2002). När vårdare använder sina personliga kunskaper eller 
erfarenheter som en tillgång i mötet med patienterna och försöker förstå hur pati-
enterna erfar situationen, samtidigt som de tillämpar både vårdvetenskaplig och 
medicinsk kunskap optimalt, kan de vara stödjande (Dahlberg et al., 2003). Vår-
dares bekräftelse och förståelse för den verklighet patienterna upplever är i ett 
vårdande sammanhang utgångspunkten för att kunna ge patienter stöd (Råheim, 
2002). 

Jacobsen (1998/2006) beskriver (med utgångspunkt i Spinelli) att stöd handlar 
om att ”med-vara” eller om närvaro, vilket innebär att ”acceptera den andras 
självuppfattning och världsuppfattning så långt det är möjligt” (s. 97). Vidare 
menar Jacobsen att närvaro innebär att vårdaren försöker avstå från att få den 
andre, patienten, att tänka eller känna på ett visst sätt. Vårdare är därtill fria att 
hjälpa patienter till ”ansvarsfull frihet” (eng. responsible freedom) (Kunz, 1998). 
Det innebär dock inte att vårdarna är fria att lägga över ansvaret för patienterna 
på patienterna själva eller att ta över patienternas ansvar. Istället är vårdarna an-
svariga för patienternas ansvar (ibid.). Vårdarna är således ansvariga för att pati-
enterna får ett sådant stöd så att de kan ta det ansvar de själva förmår för sin häl-
sa och för sin hälsoprocess. Vårdaren är ansvarig för den andre, patienten, och 
det är ett ansvar som vårdaren inte kan ta, utan det åligger honom/henne. Det är 
ett ansvar som sträcker sig bortom allt det vårdare gör. 

Stöd som ”socialt stöd” 
Forskning om stöd handlar till stor del om så kallat socialt stöd (eng. social 

support). I PubMeds MeSH-register definieras socialt stöd på följande sätt: 

Support systems that provide assistance and encouragement to individuals 
with physical or emotional disabilities in order that they may better cope. 
Informal social support is usually provided by friends, relatives, or peers, 
while formal assistance is provided by churches, groups, etc. (MeSH-term 
PubMed, 2006-01-27). 

Hinson Langford, Bowsher, Maloney och Lillis (1997) har i en litteratur-
genomgång identifierat fyra olika typer av socialt stöd: emotionellt, instrumen-
tellt, informativt och värderande. Vidare har de identifierat tre teoretiska ut-
gångspunkter för forskning kring socialt stöd. Dessa var: “Social comparison 
theory”, “Social exchange theory” och “Social competence”. Andra begrepp som 
används i forskning om socialt stöd är: ”social network”, ”social embeddedness” 
och ”social climate” (ibid.). Vidare har 30 olika definitioner av begreppet socialt 



 

23 

stöd identifierats i litteraturen, varav 25 fortfarande används inom olika discipli-
ner (Williams, Barclay & Schmied, 2004). 

Relationen mellan människors sociala stöd och olika stressfaktorer har under-
sökts i ett stort antal studier, både empiriskt och teoretiskt (Hupcey, 1998; Moser 
& Worster, 2000; Murray, 2000; Williams et al., 2004). Många olika typer av 
sociala interaktioner innefattas således i begreppet ”socialt stöd" (Hupcey, 1998). 
Begreppet används även i ett flertal discipliner så som till exempel inom socio-
logi, psykologi, omvårdnad49 och medicin (Murray, 2000). Finfgeld-Connett 
(2005) beskriver att begreppet har en dynamisk innebörd och att fenomenets in-
nebörd varierar med kontexten. Hupcey (2001) understryker vikten av att ta reda 
på vad patienterna själva erfar som stödjande. Innebörder av begreppet stöd är 
subjektiva och fenomenet är komplext (Murray, 2000), vilket också understryks 
av Williams et al. (2004) som skriver: 

/.../the concept of social support is a complex one. By attempting to break 
it down and understand it through an analysis of the academic literature, 
we continue to ignore the importance of contextual detail. To not know 
the detail of social support in a particular context will lead to problems in 
assessing social support and undertaking intervention (s. 954). 

Sammantaget finns ingen enhetlig definition av begreppet ”stöd”. Under de 
senaste 15 åren har begreppet blivit allt mer ”urvattnat” och dess ursprungliga 
innebörd (en interaktion, en person eller en relation av något slag) har delvis gått 
förlorad (Hupcey, 1998). Risken är att om forskare eller vårdare använder olika 
begrepp okritiskt eller utan kontextuell anknytning så blir begreppen vaga och 
svårdefinierade och därmed oanvändbara. Jacobsen (1998/2006) beskriver stöd 
med utgångspunkt i texter av Heidegger: ”Den hjälpandes uppgift är att öppna 
den andre för hans livsmöjligheter och att stödja honom i hans frigörelse och 
förmåga att hjälpa sig själv” (s. 98). Stöd handlar inte om vad människor gör, 
utan snarare om vilka mänskliga kvaliteter de har som kan göra dem värdefulla 
för andra (ibid.). Utifrån detta kan inte ”stöd” delas upp i olika begreppsliga ka-
tegorier så som ”socialt stöd”, ”instrumentellt stöd” eller ”emotionellt stöd” 50. 
Stödets innebörder måste istället förstås utifrån varje människas situation och i 
det aktuella sammanhanget. För att förtydliga och fördjupa innebörden i ett be-
grepp i relation till det kontext där det ska användas menar Asp och Fagerberg 
(2005) att kvalitativa metoder så som till exempel fenomenologi kan användas. 

Problemformulering 
När människors livsplaner, mål eller förväntningar plötsligt förändras innebär 

det att deras livssituation förändras. En människa i medelåldern befinner sig 
––––––––– 
49 Murray (2000) använder begreppet “nursing”, vilket här har översatts till ”omvårdnad”. Av Murra-

ys text framgår ej om åtskillnad görs mellan “nursing” och “caring”, vilket idag är vanligt före-
kommande inom vårdvetenskap. 

50 Jacobsen (1998/2006) skriver: ”Om en människa endast definierar sig själv utifrån vad hon kan 
göra, blir hon ett slags handlingsmaskin” (s. 97). 
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”mitt i livet” och att då drabbas av ett svårt kroniskt tillstånd kan innebära en 
upplevelse av att livet blir avbrutet. Livet framstår inte längre som självklart och 
framtiden är oförutsägbar. Till och med den egna livssituationen kan i detta 
sammanhang vara svår att förstå. Vidare kan kroniska tillstånd medföra kropps-
liga begränsningar, likväl som sociala eller ekonomiska förluster, vilket kan in-
nebära beroende eller inskränkningar i livssituationen. Då individualism och 
oberoende idag framställs som starka värden i vårt samhälle (jfr Charmaz, 1983) 
kan kroniska sjukdomstillstånd stå i skarp kontrast till det liv människor i medel-
åldern förväntas leva. Kroniska sjukdomstillstånd i medelåldern kan också inne-
bära att den sjuke upplever ett utanförskap i förhållande till sin familj eller att de 
förlorar kontrollen över livssituationen, vilket kan medföra betydande svårighe-
ter i en familjesituation (ibid.). 

I vården av människor som lever med hjärtsvikt eftersträvas ur ett biomedi-
cinskt perspektiv, att tillståndets progress bromsas upp och/eller att symtom lind-
ras eller kontrolleras. Likafullt är det inte självklart att medicinska behandlingar 
främjar eller stärker människors upplevelser av hälsa. Människor som lever med 
hjärtsvikt vårdas ofta i en miljö präglad av akutsjukvård där en syn på sjukdom 
som något mer eller mindre tillfälligt övergående eller en strävan efter att patien-
ten efter vårdtiden ska kunna återgå till sitt ”normala” liv råder. Denna ”akutsyn” 
kan innebära att vården blir fragmenterad, att information blir bristfällig eller att 
de förluster som det kroniska tillståndet medför negligeras eller förbises (Char-
maz, 1983). Om vården fokuserar på brister och tillkortakommanden, eller på 
hälsa som frånvaro av sjukdom, kan ett sådant perspektiv upplevas som begrän-
sande av patienterna själva (Charmaz, 1983). Människor som lever med hjärt-
svikt behöver vårdas utifrån ett synsätt där vården omfattar hela människan. Ur 
ett vårdvetenskapligt perspektiv innebär vård en strävan efter att lindra lidande 
och öka välbefinnande, därför är kunskap om hur människor upplever den vård 
de erhåller av betydelse. 

Studier har tidigare visat att människor som lever med hjärtsvikt upplever 
brister i vården och att de inte får hjälp av vården och vårdarna att veta hur de 
ska förhålla sig till sin livssituation. Trots att det idag är väl känt, och även lag-
stadgat, att vården ska vara individinriktad, så räcker inte vården till för att till-
godose patienternas behov av stöd och hjälp i förhållande till livssituationen. För 
att förstå innebörden av fenomenet stöd behöver dess olika dimensioner avtäckas 
och beskrivas. Kunskap utgående från patienternas eget perspektiv kan bidra till 
en ökad förståelse av den problematik som kan uppstå i relation till vården. 

Sammanfattningsvis saknas forskning som utifrån ett vårdvetenskapligt per-
spektiv problematiserar den komplexa situation som människor med hjärtsvikt i 
medelåldern befinner sig i. För att få mer kunskap om hur människor med hjärt-
svikt i medelåldern upplever och förhåller sig till sin kropp, sin hälsa och den 
vård de erhåller har svar på följande forskningsfrågor sökts: 
- Vad händer med upplevelserna av den egna kroppen när hjärtat sviktar och 

vad innebär ett sviktande hjärta för hur människor med hjärtsvikt förhåller 
sig till sin livssituation? (Delstudie I) 

- Hur upplever människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern den vård de 
erhåller och vad innebär dessa upplevelser för deras livssituation? (Delstudie 
II) 
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- Om vi människor är situerade i världen, i våra olika roller och olika kroppar, 
vilka behov av stöd har då kvinnor respektive män som lever med hjärtsvikt 
i medelåldern? Vad är stödjande för dem och vad innebär detta stöd för de-
ras upplevelser av den egna hälsan och livssituationen? (Delstudie III, IV) 
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Syfte 

Avhandlingsarbetets övergripande syfte har varit att utifrån ett vårdvetenskap-
ligt perspektiv och med en reflekterande livsvärldsansats beskriva innebörder av 
att leva med hjärtsvikt i medelåldern. Särskilt har relationen mellan livssituation 
och vård fokuserats. Ett ytterligare syfte har varit att klargöra innebörden av stöd 
så som det erfars av människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern. Den 
kunskap som avhandlingen bidrar med kan användas för att utveckla och förbätt-
ra vården genom att användas i utbildning eller handledning av personer som i 
sin profession möter eller vårdar människor som lever med hjärtsvikt i medelål-
dern. 

Avhandlingens delstudier har haft följande syften. 

I. Att utforska och beskriva innebörder av att leva med måttlig-svår hjärtsvikt 
i medelåldern. 

II. Att utforska och förstå innebörder av vård så som det erfars av personer 
med måttlig-svår hjärtsvikt i medelåldern. 

III. Att avtäcka och beskriva innebörder av stöd så som det erfars av män som 
lever med hjärtsvikt i medelåldern. 

IV. Att avtäcka innebörder av stöd så som det erfars av kvinnor som lever med 
hjärtsvikt i medelåldern. 
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Vetenskaplig ansats och 
metod 

För att förstå hur människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern upplever 
sin livssituation krävs en forskningsansats som ger utrymme för människors lev-
da erfarenheter. Studien har i sin helhet utgått från en reflekterande livsvärldsan-
sats. Syftet med reflekterande livsvärldsforskning är att försöka förstå männi-
skors upplevelser och erfarenheter. Med reflektion menas i detta sammanhang att 
forskaren har en kritiskt reflekterande hållning och att det studerade fenomenet 
tillåts visa sig i sin mångfald för att kunna beforskas. Genom den kritiskt reflek-
terande hållningen kan forskaren med självmedvetenhet granska hur olika hand-
lingar, beteenden eller beslut har påverkat forskningsprocessen (Dahlberg, Dahl-
berg & Nyström, 2008). De fyra ingående delstudierna är empiriska och baseras 
på intervjuer med personer som lever med hjärtsvikt i medelåldern. Metodprinci-
perna utgår främst från texter av Dahlberg et al. (2001) samt Dahlberg et al. 
(2008) och har sin huvudsakliga grund i arbeten av filosoferna Edmund Husserl, 
Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty och Hans-George Gadamer. 

Till sakerna själva 
Inom fenomenologin finns en princip som handlar om att ”gå till sakerna själ-

va” (Husserl, 1900/1998, s. 20). Dessa ”saker” är ”det som visar sig” och som 
benämns ”fenomen”. Fenomenen uppmärksammas emellertid inte som ”objekt” 
eller som ”ting” i vardaglig mening, utan när medvetandets intentionalitet riktas 
mot dem så är det deras innebörd som uppmärksammas (Cavalcante Schuback, 
2006a). Genom att i detalj beskriva människors upplevelser av olika fenomen 
kan förståelse av dessa upplevelsers kvalitativa mångfald explicitgöras (Kvale, 
1997). 

I syfte att ”nå sakerna själva” har studien utgått från följande epistemologiska 
antaganden: Medvetandets intentionalitet är alltid riktad, och mening uppstår 
mellan det varseblivna och det uppmärksammade. Vidare utgår förståelse från 
förförståelse, och förståelse innebär att en människas förståelsehorisont föränd-
ras. De metodprinciper som har använts i avhandlingsarbetet är principerna om 
att en tyglad förståelse möjliggör öppenhet och en vetenskaplig hållning, samti-
digt som intersubjektivitet och unikhet är förutsättningar för att beskriva och för-
stå människors levda erfarenheter. 
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Medvetandets intentionalitet 
Människor förstår världen genom de erfarenheter de får av livet självt (Pal-

mer, 1969/1988). Husserl (1913/2004) menade att ”en upplevelse är ett medve-
tande om något” (s. 124). När människor ser, hör, förnimmer eller upplever nå-
got så har detta ”något” en mening, en innebörd; det uppfattas således alltid som 
något (Merleau-Ponty, 1945/2002). Genom att ge en mening åt sina levda erfa-
renheter så skapar människan själv sin historia (Cavalcante Schuback, 2006b). 

Mening uppstår mellan det som varseblivs och det som uppmärksammas. Ca-
valcante Schuback beskriver detta som ett upptäcksmoment eller som ett ”intet”. 
Hon skriver: 

Det ger sig tillkänna som ett ’intet’, men inte som en absolut negativitet 
som saknar något som helst förhållande till det som redan är bekant. Upp-
täckandet som sådant träder fram som ett intet i den meningen att allt som 
redan är bekant, det ’egna’, inte bara förlorar sin självklarhet utan visar sig 
som det som aldrig har varit såsom det nu visar sig (s. 8). 

Medvetandet arbetar ständigt för att vi människor ska förstå vår omvärld. När 
ett fenomen ”presenterar sig” så medpresenteras därför, eller appresenteras, även 
egenskaper som inte är direkt erfarna (Bengtsson, 1998). Det är appresentatio-
nerna som ger erfarenheterna dess mening och innebörd (ibid.). Även det som 
inte är direkt givet kan emellertid göras tillgängligt för medvetandet. Genom att 
utforska det appresenterade blir även fenomenets ”horisonter” varseblivna 
(Dahlberg, 2006a). Ett fenomens essens därför förstås mot bakgrund av dess inre 
och yttre horisonter. “/…/qualities or characteristics of an object that are not di-
rectly presented but which nevertheless are there and contribute to the experience 
of the thing as something” (Dahlberg et al., 2008, s. 50). En yttre horisont är inte 
en konkret del av fenomenet, men bidrar ändå till innebörden av fenomenet. Ett 
fenomens inre horisont är det som appresenterar sig, det vill säga fenomenets in-
nebörd och essentiella struktur. För en forskare som arbetar med en reflekterande 
livsvärldsansats innebär det att han eller hon måste försöka orientera sig bland 
alla de innebörder som visar sig för att hitta det som bäst beskriver fenomenet, 
dess annanhet (eng. the otherness) och dess innebörd (Dahlberg et al., 2008). 

Förståelse och förförståelse 
Enligt Husserl (1913/2004) är allt okänt en horisont för det redan kända. Ga-

damer (1960/2006) utvecklar detta när han skriver: 

A person who has no horizon does not see far enough and hence overval-
ues what is nearest to him. On the other hand, ‘to have a horizon’ means 
not being limited to what is nearby but being able to see beyond it. A per-
son who has an horizon knows the relative significance of everything 
within the horizon, whether it is near or far, great or small (s. 302) 
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Det är följaktligen det som ryms inom förståelsehorisonten51 som möjliggör 
förståelse. Samtidigt kan det utgöra en begränsning. Men det är när förförståel-
sen övervinns som förståelsehorisonten kan förändras (Dahlberg et al., 2008).  

Att inta en vetenskaplig hållning 
I det dagliga livet präglas människors erfarenheter av en naturlig hållning 

(Bengtsson, 2001; Dahlberg et al., 2008; Husserl, 1913/2004). Husserl menade 
att den naturliga hållningen innebär att allt tas för givet och att ”allt som gäller 
om mig själv gäller också/…/alla de andra människor jag påträffar i min om-
värld” (Husserl, 1913/2004, s. 110). Olika saker eller omständigheter tas därför 
för givna, utan att vi människor problematiserar eller reflekterar kring det som 
ses eller de erfarenheter som görs. 

I forskning med en reflekterande livsvärldsansats är emellertid den naturliga 
hållningen otillräcklig. Cavalcante Schuback (2006b) menar att det är genom att 
främmandegöra det som är bekant, det vill säga förförståelsen, som det finns 
möjlighet att upptäcka och förstå något nytt. ”Att kunna ta avstånd från det egna, 
det självklara, det bekanta framstår som en grundläggande betingelse för en för-
ståelse av det som är oss främmande” (s. 8). Forskaren måste därför stiga ur den 
naturliga hållningen och inta en vetenskaplig hållning och problematisera och 
betvivla det han/hon ser eller möter, för att komma fram till en så förutsättnings-
lös beskrivning av fenomenet som möjligt. Risken är annars att resultatet blir en 
spegling av forskarens egen förförståelse. Dahlberg (2006a) förklarar: “Instead of 
being immersed in the natural attitude, we distance ourselves and focus more 
critically upon the phenomenon of interest’” (s. 95). Husserl (1913/2004) ansåg 
att detta är möjligt genom att förförståelsen sätts inom parentes52, vilket brukar 
omnämnas ”den fenomenologiska reduktionen” eller ”epochén”. När förförståel-
sen sätts inom parentes betyder det emellertid inte att den försvinner, utan den 
”kommer att finnas där som en ’verklighet’ vi är medvetna om, även i det fall vi 
behagar sätta den inom parentes” (ibid., s. 115). När något sätts inom parentes 
innebär det att det inte används; åtminstone inte så länge det inte är betvivlat, el-
ler med andra ord, problematiserat. I fenomenologisk forskning innebär paren-
tessättandet att forskaren kritiskt granskar och reflekterar53 över sin egen förförs-
tåelse (Kvale, 1997). Genom att sätta förförståelsen inom parentes kan forskaren 
komma att se något nytt och därigenom förstå på ett nytt sätt, vilket innebär att 
förståelsen av det studerade fenomenet kan omvärderas (Dahlberg, 2006a). 

Ur ett fenomenologiskt perspektiv får människan kunskap, även vetenskaplig 
kunskap, utifrån sin egen bestämda utgångspunkt i världen (Merleau-Ponty, 
––––––––– 
51 Även de handlingar människor utför i olika situationer bestäms av det som ryms inom förståelseho-

risonten (Polkinghorne, 2004). 
52 Husserl (1913/2004) skriver: ”/…/inte en enda av de satser som hör hemma inom dessa vetenska-

per tillägnar jag mig, även om de skulle vara fullkomligt evidenta, inte en enda accepterar jag eller 
tar som min grund/.../En sådan sats får jag anta endast efter det att jag satt den inom parentes” (s. 
116). 

53 Merleau-Ponty (1945/2002) menar att reflektion innebär att ”slacka de intentionala trådarna” som 
förbinder människan med världen; på så vis vänds människans medvetande mot henne själv (Dahl-
berg, 2006a). 
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1945/2002). I forskning kan forskarens förförståelse därför bestå av till exempel 
tidigare erfarenheter eller teoretisk kunskap. Husserl (1913/2004) menade att pa-
rentessättandet även gäller för vetenskapliga teorier: 

Hela den värld som sätts i den naturliga inställningen och som verkligen 
påträffas inom erfarenheten/.../skall utan prövning, men också utan att be-
stridas sättas inom parentes. På samma sätt skall alla teorier och vetenska-
per som hänför sig till denna värld/.../röna samma öde (s. 116). 

Här beskriver Husserl explicit att det inte på något vis handlar om att skapa 
någon ”teorifri” vetenskap, utan att det mycket väl går att använda vetenskapliga 
teorier, men bara om dessa först problematiseras. I fenomenologisk forskning 
med en reflekterande livsvärldsansats så innebär det att vetenskapliga teorier inte 
inryms i själva analysen. Däremot kan teori användas när analysen är färdig för 
att belysa resultatet54 (Dahlberg et al., 2008). 

Att tygla sin förståelse 
Dahlberg och Dahlberg (2004) menar att istället för att sätta förförståelsen 

inom parentes ska forskaren sträva efter att ”tygla sin förståelse”55. Skillnaden 
mellan parentessättandet (se ovan) och tyglandet är att vid parentessättandet så 
ska forskaren sätta sin förförståelse inom parentes. Genom tyglandet går man 
”ett steg längre” genom att det inte bara är förförståelsen, i form av till exempel 
av egna antaganden eller vetenskapliga teorier, som sätts inom parentes, utan 
forskaren intar en kritisk hållning till förståelsen i sin helhet. Genom att ”ta ett 
steg tillbaka” (Dahlberg et al., 2001), dröja lite och inte ha för bråttom att be-
stämma vad det är som visar sig kan förståelsen hållas tyglad. En annan aspekt 
av tyglandet är att det är framåtriktat i motsats till parentessättandet som är mer 
bakåtriktat (Dahlberg et al., 2008). Istället för att rikta uppmärksamheten mot det 
som ”finns i ryggsäcken” så syftar tyglandet till att forskaren riktar sin uppmärk-
samhet mot det framträdande fenomenet. Genom en tyglad hållning kan forska-
ren, med Husserls (1913/2004) ord, betvivla det som han/hon tror sig förstå att 
det handlar om. 

Gadamer (1960/2006) menar att vägen till kunskap går genom frågandet56. I 
syfte att tygla min förståelse under avhandlingsarbetet ställde jag mig frågor 
som: ”Är detta verkligen vad det tycks vara eller är det egentligen någonting an-
nat, och i så fall vad?” Ett annat sätt att tygla min förståelse var att inte ha till-
gång till informanternas medicinska journaler. I och med min erfarenhet som 
––––––––– 
54 Dahlberg et al. (2008) belyser att skillnaden mellan en hermeneutisk, tolkande ansats och en be-

skrivande, fenomenologisk ansats är att i en hermeneutisk studie innefattar själva analysen olika 
former av teori, medan teori, i fenomenologin, används för att belysa resultatet först när analysen är 
klar. 

55 “/.../neither researchers nor anyone else can cut off one’s pre-understanding, that little vexation that 
constantly has occupied philosophers as well as researchers, but it can be ‘bridled’ from having an 
uncontrolled effect on the understanding as well as the whole evolving understanding can be ’bri-
dled’” (Dahlberg et al., 2008, s. 66). 

56 Gadamer (1960/2006) skriver: “A question places what is questioned in a particular perspective. 
When a question arises, it breaks open the being of the object, as it were” (s. 356). 
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sjuksköterska inom hjärtsjukvården fanns en risk att den information som fanns i 
journalerna hade försvårat min strävan efter att hålla min förståelse tyglad, om än 
omedvetet57. Flera informanter hade andra sjukdomstillstånd, till exempel diabe-
tes, kronisk obstruktiv lungsjukdom, bröstcancer eller prostatabesvär. Förekoms-
ten av sådana andra sjukdomstillstånd (liksom ev. skattning av hjärtsviktens svå-
righetsgrad, medicinering, hur lång tid informanterna har haft hjärtsvikt etc.) har 
inte verifierats genom kontroll i medicinska journaler, då sådana uppgifter inte 
har bedömts vara relevanta utifrån studiens ontologiska och epistemologiska ut-
gångspunkter. Det som var relevant var informanternas levda erfarenheter av det 
fenomen som studerades i respektive delstudie. Andra sjukdomstillstånd eller 
medicinska behandlingar förstås därmed som variationer av deras levda erfaren-
heter. 

Öppenhet och följsamhet 
För att problematisera behövs öppenhet (Gadamer, 1960/2006). Öppenhet i 

fenomenologisk forskning innebär: “/.../a true willingness to listen, see, and un-
derstand. It involves respect, and certain humility toward the phenomenon, as 
well as sensitivity and flexibility” (Dahlberg et al., 2001, s. 97). Öppenhet och 
följsamhet innebär också att arbeta utifrån principer om närhet och distans. I fö-
religgande forskning eftersträvades en avspänd stämning i intervjusituationerna. 
Informanterna fick tala så fritt som möjligt om sina levda erfarenheter och jag 
försökte låta bli att leda och styra intervjuerna i allt för hög grad. Samtidigt fanns 
genom den tyglade hållningen alltid möjligheten att ”ta tyglarna” och ”bromsa 
in” för att så att säga ”se på” fenomenet på håll. Jag har också eftersträvat en ba-
lansgång i intervjuerna mellan att utforska mer om det som informanterna berät-
tar om utan att göra övertramp på deras privatliv. Här fick jag använda mig både 
av inlevelse och av egen erfarenhet för att hitta rätt, men jag har uppfattat att in-
formanterna upplevt intervjusituationerna som trygga och tillitsfulla. 

Ett annat exempel på hur principerna om närhet och distans användes var när 
informanterna blev känslomässigt berörda och till exempel började gråta. I en 
sådan situation är det lätt att intervjuaren stänger av bandspelaren och avvaktar, 
för att därefter fortsätta intervjun. Risken med ett sådant förfarande var emeller-
tid att informanterna kunde uppleva att deras upplevelser ignorerades eller avfär-
dades. Det fanns också en risk att jag som intervjuare släppte min forskarroll och 
istället gick in i en vårdarroll. Jag valde i de här situationerna att låta bandspela-
ren vara på och istället invänta informanten. Någon gång tillfrågades informan-
terna om de önskade att bandspelaren skulle stängas av, men det ville de inte. Ef-
ter en stund kunde informanten sedan berätta vad det var som hade upprört eller 
berört, vilket hjälpte till att ge det djup i intervjuerna som eftersträvades. 
––––––––– 
57 Dahlberg et al. (2008) skriver: “/…/the pre-understanding/…/affects not only the explicit course of 

understanding, but also the implicit understanding./…/A goal of the ‘bridling’ attitude is to ap-
proach the phenomenon as it is ‘lived’ and experienced by and as it shows itself to the informants 
as well as to the researcher, with nothing taken for granted about its ‘real’ existence” (s. 242). Valet 
att inte ta del av journalerna var alltså ett sätt att undvika att ta något för givet om de personer jag 
intervjuade. 
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Intersubjektivitet och unikhet 
En reflekterande livsvärldsansats implicerar ett intresse för det som är unikt i 

människors erfarenheter. Varje livsvärld, varje människas situation i världen, är 
unik. I reflekterande livsvärldsforskning har därför det unika företräde före det 
generella (Dahlberg et al., 2008). Vid intervjuerna eftersträvade jag att tydligt 
visa informanterna, både med frågor och med kroppsspråk, att jag var intresserad 
av just deras berättelse och att det de berättade var viktigt och betydelsefullt. 
Samtidigt är alla människor olika och intervjuerna präglades därför till stor del 
av informanterna själva. Några var mer öppenhjärtiga än andra, en del skämtade 
och skrattade mer än andra. Några talade mycket om svåra existentiella frågor, 
medan andra hade svårare att sätta ord på känslor och upplevelser. Jag upplever 
emellertid att intervjuerna till största delen varit djupgående och rika på variatio-
ner och innebörder. 

Det finns en skillnad, ett visst ”mellanrum”, mellan den som ska förstå och det 
som ska förstås och det är i detta mellanrum som mening kan uppstå (Cavalcante 
Schuback, 2006b). När informanten berättar om sin levda erfarenhet för intervju-
aren så uppstår ett ögonblick, ett moment, där intervjuaren tolkar eller försöker 
förstå, berättelsen. Om intervjuaren inte har tyglat sin förståelse så förstås berät-
telsen utifrån det egna erfarandet, men om intervjuaren uppmärksammar feno-
menet i en tyglad hållning, men med öppenhet, så finns möjligheten att fenome-
net i detta upptäcksmoment visar sig på ett nytt och annorlunda sätt. Cavalcante 
Schuback (2006a) skriver: “/…/it is no longer an ’I’ who see things but the eye 
appears as a prismatic gaze through which the life of the world and the world of 
the life reflects upon things and others” (s. 139). 

Emellertid är intersubjektivitet i intervjusituationen en förutsättning för att 
förstå och relatera till andra (Giorgi, 2006). Det är intersubjektiviteten som ger 
förståelsen. Cavalcante Schuback (2006b) beskriver detta, med referens till 
Schleiermacher, som ”inlevelse”. Enligt Cavalcante Schuback får forskningen 
sin objektivitet och sitt sanningsvärde genom forskarens inlevelse. Inlevelse in-
nefattar en medvaro eller en upplevelse av det gemensamma (ibid.) och kan i det-
ta sammanhang förstås som att forskaren lever sig in i informantens tänkande 
och intention. Jag upplever att både intersubjektivitet och inlevelse har präglat 
intervjuerna och även dialogen med intervjutexten under själva analysprocessen. 

Datainsamling 
I enlighet med avhandlingens epistemologi, syfte och forskningsfrågor före-

föll kvalitativa forskningsintervjuer med medelålders personer med hjärtsvikt 
vara det som bäst skulle kunna ge svar på de frågor som ställdes. Genom inter-
vjuer kan forskaren erhålla rika, förutsättningslösa och nyanserade skillnader, va-
riationer, av fenomenet (Ekebergh, 2001; Kvale, 1997). Valet av intervjuer för 
datainsamling bygger på grundtanken i den fenomenologiska filosofin om med-
vetandets intentionalitet. Historien, kulturen och språket påverkar människan, 
liksom människan påverkar språket och det förflutna. Både informant och inter-
vjuare/forskare förstår och tänker mot en intersubjektiv bakgrund som innefattar 
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både historia och kultur, eller som Cavalcante Schuback (2006b) uttrycker det, 
”kort sagt, hela vår med-mänsklighet” (s. 25). Därför är språket, eller dialogen58, 
en förutsättning för att förstå. Genom dialog med andra och genom reflektion 
kan människor få en djupare förståelse, vilket kommer att påverka både deras 
sätt att vara och deras handlingar (Polkinghorne, 2004). I forskning med en livs-
världsteoretisk ansats innebär det att när informant och intervjuare tillsammans 
utforskar ett fenomen så kan nya dimensioner eller aspekter av fenomenet upp-
täckas genom reflektion och dialog. 

När informanterna beskriver sina levda erfarenheter av det studerade fenome-
net medpresenterar sig olika aspekter och innebörder, både för informanten och 
för intervjuaren. De beskrivna upplevelserna ska därför vara så exakta och full-
ständiga som möjliga, utan att deras ursprung eller orsaker eftersöks. En förut-
sättning är emellertid att forskarens hållning präglas av öppenhet och följsamhet 
och en tyglad förståelse (Dahlberg et al., 2008). Kravet på öppenhet och följsam-
het innebär att intervjuerna är relativt ostrukturerade, eller som Kvale (1997) ut-
trycker det, halvstrukturerade. Det finns därför i princip inga förutbestämda frå-
gor, utan intervjuarens frågor utgår från den aktuella dialogen mellan informant 
och intervjuare. Eventuellt kan en frågeguide användas, vilket jag också gjorde i 
de första intervjuerna. Det upplevde jag dock snarare som en begränsning än som 
en hjälp så efter några intervjuer avstod jag från att använda den. 

Forskningsintervjuns kärna är en intersubjektiv interaktion (Dahlberg et al., 
2001; Kvale, 1997) där intervjuaren respekterar informanten och beaktar infor-
mantens integritet, värdighet och unikhet. Intervjuaren bör sträva efter att skapa 
en atmosfär präglad av värme och omedelbarhet, utan att den öppna och samti-
digt tyglade hållningen går förlorad (Dahlberg et al., 2001). Omedelbarheten in-
nebär att både informant och intervjuare är koncentrerade på samtalet och att in-
formanten känner sig trygg och tillitsfull (Ekebergh, 2001). 

Till det yttre har kvalitativa forskningsintervjuer mer formen av samtal än av 
forskningsintervju. Men eftersom intervjuaren ställer frågor till informanten, 
utan att argumentera eller ifrågasätta om det informanten säger är rätt eller inte, 
så skiljer sig forskningsintervjun från det vardagliga samtalet (Kvale, 1997). In-
tervjun formas dessutom av att det är intervjuaren som genom kritiska och re-
flekterande följdfrågor följer upp det informanten berättar. Det är alltid intervjua-
rens ansvar att försöka motivera informanten till en kunskapsrik och nyanserad 
intervju (ibid.). 

Även om intervjun präglas av omedelbarhet och öppenhet så är det inte ett 
jämlikt förhållande mellan intervjuare och informant (Dahlberg et al., 2008). Det 
––––––––– 
58 “In the experience of dialogue, there is constituted between the other person and myself a common 

ground; my thought and his are interwoven into a single fabric, my words and those of my inter-
locutor are called forth by the state of the discussion, and they are inserted into a shared operation 
of which neither of us is the creator. We have here a dual being, where the other is for me no longer 
a mere bit of behaviour in my transcendental field, nor I in his; we are collaborators for each other 
in consummate reciprocity. Our perspectives merge into each other, and we co-exist through a 
common world. In the present dialogue, I am freed from myself, for the other person’s thoughts are 
certainly his; they are not of my making, though I do grasp them the moment they come into being, 
or even anticipate them” (Merleau-Ponty, 1945/2002, s. 437.) 
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är intervjuaren som har bestämt vad intervjun ska handla om och det är intervjua-
ren som anger ramarna för intervjun och kontrollerar intervjusituationen (Kvale, 
1997). Det är därför viktigt att intervjuaren är medveten om, och reflekterar 
kring, den egna påverkan på intervjuns innehåll och kvalitet samt på hur infor-
manten och intervjuaren reagerar på och påverkar varandra (Dahlberg et al., 
2008; Kvale, 1997). I föreliggande forskning innebar det att det i intervjuerna 
gällde att balansera, vara öppen och följsam, men samtidigt styra intervjun och 
rikta både min egen och informantens intentionalitet mot fenomenet. En svår ba-
lansgång som emellertid underlättades om intervjusituationen präglades av ome-
delbarhet och öppenhet. 

I intervjuer med en reflekterande livsvärldsansats är det emellertid inte infor-
manterna själva som primärt är i fokus, utan deras levda erfarenhet av fenomenet 
(Dahlberg et al., 2008). När tyngdpunkten i forskningen hamnar på informanter-
na, subjekten, och på det de säger eller gör går den underliggande meningen, det 
som ger ny och oväntad kunskap, förlorad. Genom att forskningen är fenomen-
orienterad kan resultaten bli mer nyanserade och inrymma flera dimensioner 
(ibid.). I intervjuerna var detta något av det svåraste. Det var lätt att bli distrahe-
rad av det informanten berättade och därigenom släppa den tyglade hållningen. 
Istället för att fokusera på fenomenet så hamnade därför ibland intervjuns fokus 
på något mer vardagligt. Det kunde till exempel hända att informanterna började 
berätta om andra människors upplevelser av vård eller olika sjukdomstillstånd. I 
sådana situationer var det viktigt att först vänta ut och lyssna, sedan försöka be-
döma om det var lämpligt att gå vidare. Ibland kunde det som till en början tyck-
tes ovidkommande sluta med att faktiskt vara något som kunde ge en djupare 
förståelse av fenomenet. 

Rekryteringen av informanterna 
Informanterna rekryterades med hjälp av sjuksköterskor vid två sjukhusan-

slutna hjärtsviktsmottagningar, vilka identifierade personer som svarade mot in-
klusionskriterierna, informerade om studien och överlämnade en skriftlig infor-
mation (bilaga 1). När informanterna hade gett tillstånd till att jag fick kontakta 
dem så gav sjuksköterskorna mig namn, personnummer och adressuppgifter till 
dem. Jag ringde upp informanterna och avtalade om tid och plats för intervjun. 
Alla som tillfrågades valde att delta. 

I de första två delstudierna (I, II) var inklusionskriterierna att personerna skul-
le vara 30-65 år och diagnostiserade med medelsvår-svår hjärtsvikt (NYHA III-
IV). Informanterna skulle också ha varit sjukhusvårdade för hjärtsvikt vid minst 
ett tillfälle under den senaste 12-månadersperioden. I de senare delstudierna (III, 
IV) var inklusionskriterierna män respektive kvinnor, 30-65 år, med diagnosen 
hjärtsvikt. 

I de första två delstudierna (I, II) motiverades angivelsen av hjärtsviktens svå-
righetsgrad av ett antagande om att personer med svårare former av hjärtsvikt 
upplever mer påverkan av tillståndet i sitt dagliga liv. Efter analysen av de första 
två delstudierna framkom det emellertid att i och med tillståndets fluktuerande 
förlopp så var detta antagande inte längre relevant. När en person ena dagen blir 
skattad som ”NYHA III” så kan samma person dagen därpå bli skattad som 
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”NYHA II” eller ”NYHA IV”. Dessutom saknas ofta samstämmighet mellan pa-
tienternas egen bedömning och vårdpersonalens (Ekman, Kjörk & Andersson, 
2007; Grigioni et al., 2003; Subramanian et al., 2005). Det fluktuerande förlop-
pet beskrevs också av informanterna då de sa sådant som att ”men det är så jag 
mår idag; om du frågar mig imorgon kan det vara på ett annat sätt”. De flesta in-
formanterna hade dessutom erfarenhet av både sämre och bättre tillstånd. I del-
studierna III och IV frångicks därför kravet på tillståndets svårighetsgrad utifrån 
ett antagande om att oavsett tillståndets svårighetsgrad så har de behov av stöd. 

Beskrivning av informanterna 
Totalt deltog 22 informanter i delstudierna i åldrarna 33-65 år (medelålder 56; 

median 58 år). I de första två delstudierna (I, II) deltog sju personer (fyra män 
och tre kvinnor) i åldrarna 38-65 år (medelålder 56; median 57 år). I delstudie III 
deltog nio män i åldrarna 49-64 år (medelålder 57; median 60 år). I delstudie IV 
deltog sex kvinnor i åldrarna 33-61 år (medelålder 53; median 58 år). 
 

Tabell 1: Översikt över medverkande informanter. 

Informant Kön Ålder Civilstånd Arbetssituation Delstudie 
1 M 53 Gift Sjukpensionär I, II 
2 M 65 Gift Sjukpensionär I, II 
3 K 64 Gift Sjukpensionär I, II 
4 M 38 Gift Sjukskriven I, II 
5 M 65 Gift Ålderspensionär I, II 
6 K 57 Ensamboende Arbetar I, II 
7 K 51 Gift Sjukskr. 50 %/sjukpens. 50 % I, II 
8 M 63 Sambo Sjukpensionär III 
9 M 49 Särbo Arbetar III 

10 M 60 Gift Pensionär III 
11 M 64 Gift Sjukpensionär III 
12 M 61 Gift Sjukskriven III 
13 M 52 Ensamboende Sjukskriven III 
14 M 51 Ensamboende Arbetar III 
15 M 64 Gift Sjukpensionär III 
16 M 51 Ensamboende Sjukskriven III 
17 K 50 Gift Sjukskriven IV 
18 K 33 Sambo Sjukskriven IV 
19 K 58 Gift Sjukskriven IV 
20 K 61 Ensamboende Sjukpensionär IV 
21 K 61 Gift Sjukpensionär IV 
22 K 57 Gift Arbetar IV 
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Genomförandet av intervjuerna 
Intervjuerna till delstudierna I och II genomfördes år 2004 och till delstudier-

na III och IV år 2006-07. Informanterna fick själva välja tid och plats för inter-
vjun. De flesta valde att låta sig intervjuas i hemmet. En del valde emellertid att 
träffas på annan plats. Innan intervjuerna påbörjades inledde jag med att berätta 
om syftet med intervjun och informanterna fick också möjlighet att ställa frågor. 
Därefter undertecknade de ett informerat samtycke (bilaga 2). Intervjuerna spe-
lades in och varade mellan 40 minuter och två timmar. 

Intervjuernas olika sekvenser 
En forskningsintervju kan delas in i olika sekvenser (Dahlberg et al., 2008). 

Den inledande sekvensen innehåller alltid en öppningsfråga. Syftet med öpp-
ningsfrågan är att få informanten att känna sig så bekväm med situationen att 
han/hon kan tala öppet med intervjuaren om sina levda erfarenheter. Öppnings-
frågan bör därför vara relativt enkel, lätt att förstå och svara på. Intervjufrågorna 
ska leda informanterna att rikta sin intentionalitet mot fenomenet för att de ska 
kunna beskriva det. Eftersom fenomenologiska intervjuer ofta berör vardagliga 
situationer kan en sådan fråga vara: ”Hur ser en vanlig dag ut för dig?” (ibid.). 
Frågan kan även vara mer specifik så som i samtliga föreliggande delstudier där 
informanterna fick den inledande frågan: ”Hur är det att leva med hjärtsvikt?”. 
Genom att ha fenomenet i fokus kunde jag sedan med hjälp av uppföljande frå-
gor rikta både min egen och informantens intentionalitet mot det studerade fe-
nomenet. 

Därefter följer en sekvens av intervjun där intervjuare och informant tillsam-
mans utforskar olika aspekter av informantens levda erfarenheter av fenomenet 
(Dahlberg et al., 2008). Under denna sekvens användes frågor som till exempel: 
”Kan du berätta om hur det var den gången på sjukhuset?” eller ”Vad behöver du 
för hjälp med det?”. Utifrån principerna om öppenhet och följsamhet följde jag 
sedan upp med frågor som utgick från det informanten berättade. Här använde 
jag mer riktade frågor där syftet var att genom reflektion djupare utforska det in-
formanten berättade. Sådana frågor kunde vara: ”Kan du berätta mer om det?” 
eller ”Vad kände du då?”. En fördel med intervjuer är att intervjuaren har möj-
lighet att ställa frågor direkt för att klargöra till exempel till synes motsägelseful-
la uttalanden från informanten (Kvale, 1997). Utifrån den dialog som fördes i in-
tervjuerna väcktes reflektion både hos mig och hos informanten, vilket innebar 
att nya idéer och frågor kunde uppstå (jfr Asp, 2002; Ekebergh, 2001). För att 
visa hur det kunde se ut under intervjuerna följer här ett utdrag ur en av intervju-
erna: 

Informant (Inf.)://man får ju nåt behov av att… bli lite omhändertagen (skrattar). 
Intervjuare (Int.): Det här, du säger att man har liksom ett behov av att bli om-
händertagen, kan du berätta mer om… det? Vad du menar när du säger så? 
Inf.: Ja… Det kanske… Om jag jämför då med [nämner en annan sjukdom] så… 
där fick man redan från dag ett känslan av ”ok det här kan vi, det här har folk haft 
förut. Det här kommer att hända dig. De här människorna kommer du att ha kon-
takt med. De, med de här tidsintervallen kommer du att bli återkallad… Och, 
och… Den här personen kan du vända dig till med alla frågor du har”/…/Och all-
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ting stämmer! Tidsintervallen stämmer. De olika momenten stämmer. Men… när 
man lämnade [gråter] hjärtavdelningen så var det mer att… jag visste att jag skul-
le bli återkallad på nåt läkarbesök… och sen att jag skulle komma till sköterskan. 
Sen visste jag ingenting mer. Vet ingenting om, om … vad som kan hända framåt. 
Jag vet inte om dom kommer att göra några utvärderingar, om några nya hjälpme-
del eller… om dom här medicinerna ska ändras sen eller… Jag vet liksom ingen-
ting. Det är… en fullständig överraskning när nånting händer 
Int.: Mm… Och hur påverkar det dig? 
Inf.: Jag gillar inte det, jag vill… veta framåt lite granna… Ska det alltid vara 
precis som det är nu eller kommer nånting att kunna ändras?/…/Det, det liksom, 
det tar slut när man lämnar avdelningen och sen är det… ett stort… frågetecken 
Int.: Mm. 
Inf.: Så att det är inte ens det där att… ”du ska gå en gång om året på kontroller” 
eller nånting sånt, ingenting vet man, utan det… ”jaha” det dyker upp nån kallelse 
hit eller nån… kallelse dit eller så undrar man varför man inte har fått nån till det 
stället eller… Jaa… Det… 
Int.: Mm. Och hur känner du dig då, då? 
Inf.: Ja, om det är så med en sak så misstänker ju jag att det är så med många sa-
ker, att… Är det så att … till exempel skulle dyka upp några nya rön som visar på 
någon ny behandlingsmetod då blir jag ju tveksam till att dom verkligen bevakar 
det för mig. 

En del i tyglandet var att under intervjuerna fråga en gång till efter det som 
verkade självklart. När informanterna berättade något som jag kunde ha besvarat 
med till exempel ”Ja, just, jag förstår”, så sa jag istället: ”Hur menar du?”. Till 
viss del lyckades detta, men i intervjuutskrifterna ses ibland spår av otyglad för-
ståelse. Det vill säga, hur jag tog det som informanterna berättade för givet och 
svarade ”Ja, just det, jag förstår”. Denna otyglade förståelse kan ha påverkat in-
nehållet i de enskilda intervjuerna, men eftersom inte samma sak tagits för given 
i alla intervjuer så bör det inte ha påverkat analysen i sin helhet. 

Vidare upplevde jag att mina erfarenheter som sjuksköterska inom hjärtsjuk-
vård tillsammans med mina teoretiska kunskaper var både en tillgång och en be-
gränsning vid intervjuerna. De var en tillgång därför att vi, informanterna och 
jag, inte behövde trassla in oss i tekniska beskrivningar eller förklaringar. Till 
exempel kände jag till olika undersökningar eller läkemedel som informanterna 
berättade om. Samtidigt var det en begränsning i det att det ibland var svårt att 
tygla förståelsen och veta om jag skulle fråga om fler detaljer eller om jag skulle 
gå vidare. 

Dataanalys 
Analysen av data i forskning med en livsvärldsteoretisk ansats kan beskrivas 

som en rörelse från helhet till del och åter till helheten, fast nu till en ny helhet 
som belyser och beskriver det studerade fenomenet (Dahlberg et al., 2008). Vad 
detta innebär i praktiken är att i analysen delas data upp i mindre delar för att 
därefter sorteras och abstraheras. Under hela analysen sker uppdelandet, sorte-
randet och abstraherandet mot bakgrund av övriga data. Genom att de olika de-
larna, innebörderna, hela tiden sätts i relation både till varandra och till helheten 
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så kan analysen ses som en syntetisering (Dahlberg et al., 2008). Under hela pro-
cessen är den tyglade hållningen viktig. 

Meningsbärande enheter 
Analysen startade redan vid utskriften av intervjuerna när mönster och rela-

tioner eftersöktes i dialog med texten (Dahlberg et al., 2001). Genom att lyssna 
på bandet och samtidigt läsa eller skriva fick jag en första överblick över inter-
vjun. Fördelen med att själv skriva ut intervjuerna var att jag då mindes detaljer 
relevanta för analysen, så som småleenden, grimaser eller tårar i ögonen, vilket 
fördjupade förståelsen av intervjutexterna. 

Genom att läsa intervjuerna flera gånger fick jag en känsla för intervjun som 
helhet. Även i denna fas eftersträvades en öppen och tyglad hållning därför 
skedde läsandet utan att innebörder i texten eftersöktes. När texten var välbekant 
delas texten in i mindre delar. Giorgi (1997) benämner dessa “meaning units”; 
meningsbärande enheter (jfr Dahlberg et al., 2008; Giorgi, 1997). De meningsbä-
rande enheterna utgjordes av ord, meningar eller hela stycken som på något sätt 
tycktes ha en mening, en innebörd, för förståelsen av det studerade fenomenet. 
Ibland kunde det vara svårt att se den omedelbara kopplingen till fenomenet, 
ändå fanns en intuitiv känsla av att ”detta är något viktigt som sägs, även om jag 
ännu inte vet vad”. Därför togs även dessa delar med i sökandet efter meningsbä-
rande enheter. Nedan följer ett exempel på en sekvens som utgjorde en menings-
bärande enhet från en annan intervju än det tidigare exemplet: 

 

Int.: Jaa… Vad är det du känner dig orolig för då? 

Inf.: Ja, man dör ju snart. Eller något sådant där. 

Int.: Vad är det som får dig att tänka så? 

Inf.: Ja, pumpen stannar väl vilken dag som helst eller så… 

Int.: Jaa… Är det så du känner? 

Inf.: Mm 

Int.: Så att du, du går med den här oron för att hjärtat ska stanna… 

Inf.: Mm… Det gör jag. 

Meningsbärande innebörder 

När textens meningsbärande enheter hade identifierats organiserades de i 
mönster, eller ”kluster”, utifrån hur de relaterade till varandra (jfr Dahlberg et al., 
2001; Dahlberg et al., 2008). Syftet var att försöka se och förstå både det som var 
synligt och uppenbart, och det osynliga59, det som fanns ”mellan raderna” (jfr 
Kvale, 1997). Samma meningsbärande enhet kan ingå i flera kluster. Det är där-
för inte frågan om någon kategorisering eller indelning, utan ett sökande efter 
olika mönster och relationer. Klustren kan benämnas med olika begrepp ett ler 
uttryck, men det är inte nödvändigt. Om forskaren ändå väljer att benämna dem 
––––––––– 
59 “The task of lifeworld research is, thus, not to ‘interpret’ another person’s experience, but to inves-

tigate this bond between the visible and the invisible, to explore the invisible by using the visible as 
a point of departure” (Dahlberg & Dahlberg, 2004, s. 270). 
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så ska det helst göras med ett ”vardagligt språk”, vilket innebär att inga teoretis-
ka begrepp förs in. Fortfarande befinner sig analysen på en ”arbetsnivå”, vilket 
innebär att klustren inte är delar av det färdiga resultatet. I följande kluster (där 
även andra meningsbärande enheter från intervjun innefattas) beskrivs den tidi-
gare intervjusekvensen: 

Har aldrig varit sjuk förut. Blev snopen när han blev akut inlagd på grund av 
hjärtat och har sedan dess varit rädd. Tog tidigare livet för givet men inte nu 
sedan han blev sjuk. Tuppade av när han kom till sjukhuset, men ingen har 
pratat med honom efteråt om vad som hände eller varför. Är rädd och orolig 
för att hjärtat ska stanna och för att inte ha så långt kvar. Tycker det är otäckt. 
Tror inte att det går att göra något åt hans oro. 

Genom reflektion abstraherades60 därefter klustren utifrån sina likheter och 
olikheter till meningsbärande innebörder. Dessa innebörder ska inte vara kon-
struerade, tolkade eller tematiserade på något vis (Dahlberg et al., 2001), utan 
forskaren ska beskriva innebörderna av informanternas utsagor, men på en något 
högre abstraktionsnivå. Detta visade sig emellertid vara en svår balansgång som 
krävde disciplin och noggrannhet. Många gånger under analysarbetet ”fastnade” 
jag i beskrivningar som var allt för abstrakta eller präglade av min förförståelse. 
Det var till exempel lätt att fastna i ”vedertagna” vårdvetenskapliga begrepp och 
formuleringar såsom ”vårdrelation” eller ”lidande”. För att undvika sådana ”fäl-
lor” gick jag gång på gång tillbaka till intervjutexterna och ställde mig frågor 
som: ”Är det här verkligen vad han/hon beskriver eller kan det vara något an-
nat?”. På så sätt kunde jag gå tillbaka till data och konkretisera mina beskriv-
ningar, om än på en mer abstraherad nivå än själva intervjutexten. Fortfarande 
var det dock det studerade fenomenet som var i fokus. I forskning med en reflek-
terande livsvärldsansats innebär analysen att det studerade fenomenet presenterar 
sig som ett subjekt för ett annat subjekt, det vill säga i detta sammanhang, för 
forskaren (Dahlberg et al., 2008). Denna subjekt till subjektrelation utspelar sig 
emellertid inte fritt från sitt sammanhang, utan i “a world vibrating of meanings, 
i.e. the lifeworld” (ibid., s. 172). Det sammanhang som fenomenet befinner sig i 
bidrar således till hur fenomenet presenterar sig eller upplevs. 

Fenomenets essens 
Genom reflektion och syntetisering av de abstraherade innebörderna söktes 

sedan fenomenets essens och den innebördsstruktur som konstituerade fenome-
net61. Det innebar att beskrivandet övergick från enskilda upplevelser till ett sö-
kande efter ett gemensamt ”väsen” (jfr Kvale, 1997). Enligt Husserl (1913/2004) 
är ett fenomens väsen ”det som återfinns i det egnaste varat hos en individ, som 
dess vad” (s. 65). Husserl skriver vidare: ”Allt som hör till individens väsen kan 
––––––––– 
60 Reflektion innebär att intresset för fenomenet rör sig från ”vad” till ”hur”, det vill säga från att upp-

fatta vad fenomenet är till att förstå sättet som fenomenet finns till på (Dahlberg, 2006a). Abstrak-
tion innebär att man ”drar ut” någonting ur en ”odefinierbar mångfald” för att fokusera på detta nå-
got som något för sig självt (Cavalcante Schuback, 2006a). 

61 Giorgi (1997) skriver: “It is the articulation, based on intuition, of a fundamental meaning without 
which a phenomenon could not present itself as it is. It is a constant identity that holds together and 
limits the variations that a phenomenon can undergo” (s. 242). 
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också en annan individ ha” (s. 65). Essensen är därför en abstraktion och synteti-
sering av den struktur av innebörder som gör fenomenet till just det fenomenet 
(Dahlberg, 2006b). Samtidigt ska fenomenen beskrivas så som de levs och erfars 
av människor i de kontexter och situationer där de uppträder (Giorgi, 2006). Be-
skrivningen av essensens struktur ska därför alltid vara på en kontextuell nivå62 
(Giorgi, 1997). 

En essensbeskrivning förutsätter också att det finns variationer av fenome-
net63. Dessa variationer brukar betecknas ”konstituerande innebördselement” och 
de ligger på en något lägre abstraktionsnivå än själva essensbeskrivningen 
(Dahlberg et al., 2001). Essensen ska emellertid kunna ses i varje konstituerande 
innebördselement (Dahlberg, 2006b; Giorgi, 1997). Genom noggrant och rigo-
röst arbete, genom diskussion och reflektion med mina handledare och i dokto-
randgruppen, och genom att analysera, först varje enskild intervju för sig, sedan i 
relation till helheten, eftersöktes i varje delstudie fenomenets essentiella mening 
och struktur. Därefter återgick jag till de enskilda intervjuerna för att se om es-
sensen och de konstituerande innebördselementen kunde återfinnas där. Den ti-
digare beskrivna innebörden kan ses i essensbeskrivningen i delstudie I: 

Ett ständigt närvarande hot mot livet innebär att i ena stunden leva som 
vanligt, för att i nästa kämpa för sitt liv. När livet plötsligt, utan förvar-
ning, kan ta slut innebär det att livet inte längre kan tas för givet. Otrygg-
het, osäkerhet och en oviss framtid innebär att livet levs i nuet, en dag i 
taget. 

Det går även att se innebörden avspeglad i flera olika konstituerande inne-
bördselement, till exempel i denna textsekvens från artikel I: 

The informants had an awareness of reality, about their serious condition 
and an uncertainty about a future mixed with dreams of, and hopes for, a 
different life-situation. 

De båda exemplen ur den essentiella beskrivningen av att leva med måttlig – 
svår hjärtsvikt i medelåldern, belyser att förståelse av fenomen och deras essen-
ser inte implicerar någon dualism; det handlar inte om att något är antingen det 
ena eller det andra, antingen essens eller innebördselement, utan istället finns det 
en reversibilitet, en omvändbarhet64, i tillvaron som innebär att allt i världen på 
––––––––– 
62 Inom filosofin söks ibland universella essenser, vilket alltså inte är syftet med fenomenologisk 

forskning (Giorgi, 1997). 
63 För att förklara: På förmiddagen idag var jag och grannen ute och gick med våra hundar. Min hund 

är en schäfer, svart och brun, som schäfrar ofta är. Grannen har en blandras som är helt svart och 
inte lik någon annan hund. Trots det är båda hundar. Något i deras väsen gör dem till hundar, inte 
vargar, rävar eller något annat, men samtidigt är de båda olika sätt att vara hundar på, dvs. olika va-
riationer av fenomenet ”hund”. 

64 Merleau-Ponty (2004) skriver: ”/.../det handlar om en ständigt överhängande omvändbarhet som 
aldrig faktiskt förverkligas. Min vänstra hand är hela tiden på vippen att röra vid min högra 
hand/.../men jag lyckas aldrig få dem att sammanfalla; i samma stund som sammanfallandet uppnås 
försvinner det och man måste hela tiden välja: antingen övergår min högra hand till det berördas 
ordning, men då avbryts dess grepp om världen – eller så behåller den detta grepp, men då är det 
inte verkligen den som jag känner med min vänstra hand utan bara dess yttre hölje” (s. 271). Vidare 
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något sätt förhåller sig till något annat65 (Merleau-Ponty, 2004). Utan fenomenets 
bakgrund66 kan emellertid helheten inte ses67. I forskning med en reflekterande 
livsvärldsansats är syftet således att försöka se och förstå även ”bakgrunden” 
som framträder i ”ljuset” av fenomenet. Fenomenets essens är sammanflätat med 
de konstituerande innebördselementen och det ena kan inte finnas utan det 
andra68. 

Reflektioner kring valet av ansats i relation 
till de olika delstudierna 

Det var initialt inget självklart val att i avhandlingsarbetet genomgående utgå 
från en reflekterande livsvärldsansats. Eftersom hela forskningsprocessen har 
präglats av ett öppet och upptäckande förhållningssätt så har jag emellertid utgått 
från de frågor som uppstått under tiden som forskningen pågått. Vid den inle-
dande litteraturgenomgången fann jag inte mycket kvalitativ forskning om yngre 
personer med hjärtsvikt och deras livssituation, så en utforskande och beskrivan-
de ansats föreföll lämplig att börja med. Vid analysen av de första intervjuerna 
(delstudie I) framkom att intervjuerna handlade mycket om att vårdas för hjärt-
svikt. Detta bedömdes som en så viktig aspekt av informanternas livssituation att 
det motiverade en andra analys av intervjuerna, där fenomenet ”att vårdas för” 
(delstudie II) fokuserades. På så vis kunde kunskapen om vad det innebär att 
vårdas för hjärtsvikt fördjupas. 

Syftet i de två första delstudierna var utforskande med tanke på att det redan 
fanns en del kunskap inom området, dock främst på innehållsnivå. Genom den 
valda ansatsen eftersträvades beskrivningar av existentiella innebörder snarare än 
innehåll, vilket saknades i tidigare forskning. När de första två delstudierna var 
klara så drogs slutsatsen att människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern 
behöver hjälp och stöd. Frågan som då uppkom var vad som egentligen är stöd-
jande samt vad detta stöd innebär för deras livssituation. En litteraturgenomgång 
visade att det fanns en del forskning om stöd i relation till hjärtsvikt, men att in-
                                                                                                                                   

skriver han: ”Min synliga och rörliga kropp är i sällskap med tingen, den är ett av dem: den är fång-
ad i världens vävnad och hålls samman på samma vis som ett ting. Men eftersom den ser och rör 
sig håller den tingen omkring sig i en cirkel, de är ett bihang eller en förlängning av den själv. 
Tingen är innefattade i dess kött, de utgör en del av dess fulla definition och världen är skapad av 
kroppens själva stoff” (s. 285). 

65 Fredlund (2004) skriver: ”Omvändbarheten/.../råder inte bara mellan mina olika erfarenheter och 
min kropps olika system, utan också mellan mig och den andre och mellan mig och värl-
den./.../återkorsningen innehåller/.../en glipa, en écart: den separation ur vilken mening kan uppstå” 
(s. 26). 

66 “/.../the inner horizon of an object cannot become an object without the surrounding objects be-
coming a horizon” (Merleau-Ponty, 1945/2002, s. 102.) 

67 “/.../the essences as figure can be seen to stand out against its background, the particulars. In other 
words, one could say that an essence is always understood against its horizons, the phenomenon’s 
inner and outer horizons” (Dahlberg, 2006b, s. 13). 

68 “The meaning of a phenomenon, i.e. a horse, a table, or a piece of art, cannot be revealed to us in 
another way than in its totality and its relationships with its particulars” (Dahlberg, 2006b). 
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nebörden av stöd inte var tydligt definierad. För att förtydliga och fördjupa inne-
börden av fenomenet valdes därför ett avtäckande syfte för de sista två delstudi-
erna (delstudie III, IV). 

Inte heller var valet att i de två sista delstudierna (III, IV) fokusera män re-
spektive kvinnor självklart eller oproblematiskt. Utifrån ett fenomenologiskt per-
spektiv är det egentligen inte fruktbart att i en analys av människors levda erfa-
renheter föra in köns- eller genusperspektiv, då båda dessa implicerar en reduk-
tion eller en klassificering69. När man talar om kön, till exempel i termer av ge-
ner, kromosomer, eller hormoner, reduceras människan till biologi. Om man å 
andra sidan talar om genus (könsroller, könsskillnader etc.) så talar man om 
människor utifrån psykologiska, sociologiska eller kulturella förklaringsmodel-
ler. Hur kunde då detta val motiveras utifrån forskningens fenomenologiska an-
sats? 

Merleau-Ponty (1945/2002) menar att sexualitet är en del av det mänskliga 
varat och det är därför inte möjligt att bortse från människors sexualitet70. Sexua-
litet och existens är inte samma sak, men de kan heller inte åtskiljas71. Sexualitet 
är en slags intentionalitet som strukturerar människors aktiviteter och det är de 
värden och betydelser som människor förverkligar i sina handlingar som har be-
tydelse (Heinämaa, 1998). Kvinnokön och kvinnlighet (eller manskön och man-
lighet, min anm.) kan inte förstås som två separata attribut, utan de måste förstås 
som variationer, som två stilar att vara72. Som sådana är de oskiljbara och obe-
gripliga utan varandra (ibid.). 

Vidare är det inte främst den kvinnliga kroppen som gör kvinnan till kvinna, 
utan de erfarenheter och möjligheter som kvinnan möter och skapar genom livet 
(Kvigne & Kirkevold, 2002). En kvinna utvecklas i interaktionen mellan samhäl-
lets krav och hennes egna livsprojekt i den situation hon befinner sig (ibid.). Det 
är därför de Beauvoir (1949/2002) kan säga att man inte görs till kvinna, man 
blir en73. Jag menar att det är samma sak med män. Mäns kroppar har även de 
sina särskilda karakteristika, som skapar deras speciella situationer i tillvaron. 
När människor möter andra så möts de utifrån deras kvinnliga (eller manliga) 
kropp och de andra uppfattas samtidigt utifrån deras kvinnliga (eller manliga) 
––––––––– 
69 Utifrån köns- eller genusperspektiv kan sådant som till exempel kvinnoförtyck eller ojämlikheter 

mellan kön förstås och förklaras, men utifrån ett fenomenologiskt perspektiv så är det inte sådana 
förklaringar som är syftet med forskningen. 

70 Jag uppfattar inte att Merleau-Ponty i sin text om mänsklig sexualitet (se Phenomenology of per-
ception, del I, kapitel 5) menar sexualitet så som ”sexuella aktiviteter”, utan jag uppfattar hans an-
vändning av begreppet sexualitet i betydelsen en del av vårt varande, en del av vår existens, och att 
sexualiteten påverkar vårt sätt att vara på och vårt sätt att möta och bli bemötta av andra. 

71 “It [sexuality] is at all times present there like an atmosphere/…/Taken in this way, as an ambigu-
ous atmosphere, sexuality is co-extensive with life” (Merleau-Ponty, 1945/2005, s. 195ff) 

72 ”När människokroppen inte uppfattas som ett objekt kan inte sexualitet och kön förstås som attri-
but. Istället blir de teoretiserade som sätt, eller stilar, att vara” (Heinämaa, 1998, s. 42). 

73 ”Man föds inte till kvinna, man blir det” (de Beauvoir, 1949/2002, s. 325).  
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kropp74. Varje erfarande av en annan människa är ett erfarande av en man eller 
en kvinna75. 

Människor är situerade i världen; vår kropp kan därför förstås som en ”situa-
tion”. Eftersom vi är historiskt, kulturellt och socialt situerade så är det rimligt att 
anta att kvinnors och mäns ”situationer” skiljer sig åt. Kvinnors och mäns olika 
roller och olika situationer, både i hemmet och i samhället, ger olika livserfaren-
heter, värderingar och livsmål, vilket kan ha betydelse för vården och, så som fö-
religgande avhandling senare visade, för patienters upplevelser av trygghet och 
stöd (delstudie III, IV). 

Med utgångspunkt i detta resonemang kunde således de två delstudierna (III, 
IV) motiveras utifrån den fenomenologiska ansatsen. Trots det är det ur ett vård-
vetenskapligt perspektiv viktigare att i ett vårdsammanhang beakta skillnader 
mellan individerna, inte mellan könen. Det är i ett vårdsammanhang alltid den 
enskildes upplevelser av situationen som har företräde76. 

Etiska överväganden 
Avhandlingsarbetet har vägletts av SSNs etiska riktlinjer för omvårdnads-

forskning (Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). Dessa riktlinjer innefattar 
principer om att göra gott, om rättvisa, om autonomi samt om att inte skada. 

Enligt principen om att göra gott ska forskningen vara till potentiell nytta för 
den eller de grupper forskningen avser. Innan projektet startade gjordes därför en 
litteraturgenomgång för att ringa in och avgränsa ett område där behov av mer 
kunskap tycktes behövas. Det övergripande syftet med avhandlingsarbetet var att 
utveckla kunskap som kan användas för att förbättra och utveckla vården av 
människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern. Forskningens syfte är således 
tänkt att vara till nytta för den aktuella patientgruppen. 

Tidigare forskning har visat att uppföljning via hjärtsviktsmottagningar mins-
kar antalet återkommande vårdtillfällen på sjukhus (jfr Strömberg & Dahlström, 
2004). En förbättrad och utvecklad vård är inte bara till nytta för den enskilde, 
utan också för samhället i form av minskade kostnader för sjukhusvård. För-
hoppningsvis kan också en förbättrad vård leda till minskade kostnader för sjuk-
skrivningar och/eller sjukpension, vilket kan anses vara till gagn både för den en-
skilde och för samhället. Forskningens syfte kan också ses som överensstäm-
mande med principen om rättvisa, vilket innebär att forskaren är skyldig att be-
vaka de svagas rättigheter och att utveckla kunskap om hur människors lidanden 
kan motverkas eller lindras. 

Inför projektstarten utformades en utförlig forskningsplan och inför de första 
två delstudierna (I, II) erhölls etiskt tillstånd från etisk kommitté (nr. 414/03). 
––––––––– 
74 ”Kroppen är därmed inte något som medvetandet förhåller sig till som ett objekt, vi närmar oss i 

stället världen som en kropp” (Lundgren-Gothlin, 1991, s. 140).  
75 Enligt Heinämaa (1999) är förmodligen sexuella skillnader mer inbäddade i människors erfarenhe-

ter av andra människor än till exempel skillnader i hudfärg. 
76 “/.../the sex of a body is always there, but it is not always the most important fact about that body” 

(Moi, 1999, p 201). 
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När den senare delen av projektet (delstudie III, IV) inleddes hade den nya La-
gen om etikprövning (SFS 2003:460) inrättats, vilket innebar att tillstånd inte 
söktes hos etisk kommitté. Inför samtliga delstudier erhölls tillstånd från berörda 
verksamhetschefer. Inför delstudie I och II ansöktes och erhölls tillstånd från ett 
sjukhus, medan inför delstudierna III och IV erhölls tillstånd från tre olika sjuk-
hus. Efter att tillstånd erhållits kontaktades sjuksköterskorna på de aktuella hjärt-
sviktsmottagningarna och de informerades om studiens uppläggning och om in-
klusionskriterierna. Inför de två sista delstudierna (III, IV) lyckades inte sjuk-
sköterskorna på ett av sjukhusen att identifiera personer som svarade mot inklu-
sionskriterierna så därför rekryterades inga informanter från det sjukhuset. 

När sjuksköterskorna hade identifierat personer som svarade mot inklusions-
kriterierna i respektive studie så informerades de tilltänkta informanterna munt-
ligt av sjuksköterskorna och skriftligt genom ett brev från mig (bilaga 1). Infor-
manterna informerades om att de hade möjlighet att avstå från deltagande utan 
att det skulle påverka deras fortsatta vård och utan att de behövde ange någon or-
sak. Alla tillfrågade valde att delta, så vitt jag vet. Här fanns dock ett tänkbart 
etiskt dilemma i det att informanterna var patienter på respektive hjärtsviktsmot-
tagning och det kunde därför finnas ett beroendeförhållande gentemot personalen 
så att informanterna kunde känna sig tvungna att delta. Jag har i intervjuerna inte 
uppfattat att någon informant upplevt det så, utan flera informanter sa istället att 
de kände att det var viktigt att delta för att kunna bidra till att utveckla och för-
bättra vården. 

När informanterna kontaktades för att avtala om tid och plats så tillfrågades de 
om de hade övervägt sitt deltagande och om de fortfarande ville delta. Informan-
terna hade även här möjlighet att avböja. När jag sedan träffade informanterna i 
samband med intervjun så informerades de återigen muntligt om studien. De fick 
också möjlighet att ställa frågor innan intervjuerna påbörjades. Informanterna 
undertecknade ett skriftligt informerat samtycke (bilaga 2) innan intervjun påbör-
jades och de har senare fått sig tillsänt en kopia av dokumentet. 

Autonomiprincipen ska skydda människans personlighet och kropp, och den 
innefattar också forskarens tystnadsplikt samt respekt för informantens värdig-
het, integritet och sårbarhet (Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). I delstu-
die I och II spelades intervjuerna in på band, vilka förvaras inlåsta i säkerhets-
skåp på min arbetsplats. Delstudierna III och IV har spelats in digitalt och över-
förts till CD-romskivor som också de förvaras inlåsta på samma plats. All data, 
kodlistor och datamaterial har avidentifierats och förvaras i säkerhetsskåp på ar-
betsplatsen. 

Forskning som rör människors levda erfarenheter kan väcka plågsamma min-
nen eller känslor. Redan i planeringsskedet avtalades därför med respektive 
hjärtsviktsmottagning om att informanterna skulle ha möjlighet att boka in extra 
besök hos läkare eller sjuksköterska om behov uppkom. Så långt jag känner till 
var det ingen informant som gjorde det. Under intervjuerna hände det att infor-
manterna blev ledsna eller upprivna på annat sätt. För att möta kraven på öppen-
het och följsamhet och samtidigt iaktta en tyglad hållning under intervjuerna val-
de jag att avvakta under själva intervjun. Efter att intervjun avslutats så tog jag 
upp det som hade hänt igen med informanten så att vi kunde tala mer om det. 
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Forskare ska vidare iaktta gällande nationella och internationella regler för 
författarskap (Sykepleiernes Samarbeid i Norden, 2003). Jag har i mitt skrivande 
strävat efter att vara noggrann vid referering77 och citathänvisningar och att inte 
förvränga andra författares texter. De fotnoter som återfinns i ramberättelsen har 
som syfte att dels förklara delar av texten, dels att återge vissa textdelar i dess 
originalform. Ett annat syfte med fotnoterna har varit att väcka eftertanke och re-
flektion hos läsaren. Jag har också gjort valet att skriva artiklarna på engelska för 
internationell förmedling av forskningsresultaten, medan avhandlingens rambe-
rättelse har skrivits på svenska. Min förhoppning är att resultaten ska nå läsare 
både inom och utom Sverige. Vidare har jag när jag har skrivit på engelska för-
sökt att översätta informanternas utsagor med varsamhet och på ett sådant sätt att 
den ursprungliga betydelsen inte skulle gå förlorad. Vid artikelskrivandet har 
mina handledare varit medförfattare då de i betydande utsträckning har bidragit i 
utformningen av projektet, genom kritisk analys och granskning av data samt vid 
utformning och kritisk granskning av mina manuskript. 
––––––––– 
77 I avhandlingens ramberättelse används APA-manualens femte upplaga för referering. 
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Resultat 

I detta avsnitt beskrivs först essenser och konstituerande innebördselement 
från respektive delstudie. Därefter beskrivs den generella struktur som konstitue-
rar fenomenet ”Att leva med hjärtsvikt i medelåldern”78. 

Delstudie I - Att leva med måttlig - svår 
hjärtsvikt i medelåldern 

Att leva med måttlig - svår hjärtsvikt i medelåldern innebär att leva med ett 
hjärta som är oberäkneligt och opålitligt. Hjärtats oberäknelighet är en ständig 
påminnelse om att livet är ändligt. Kroppen erfars som svag, utsatt och sårbar, 
trots det är kroppen en källa till hälsa. Redan innan tillståndet diagnostiseras upp-
levs ett diffust obehag av att något är fel när kroppen kräver uppmärksamhet. När 
de kroppsliga besvären tilltar invaderar sjukdomen livet och upplevelsen av den 
egna kroppen förändras. Kroppen blir till något främmande och obekant som 
kontrollerar och begränsar livet och det är kroppen som får skulden för den upp-
komna situationen. 

När livet inte blev som det var tänkt går det inte längre att vara som förut, vil-
ket medför en spänning mellan den människa man vill vara och den man faktiskt 
är. Livssituationen erfars som oförklarlig eller underlig och den präglas av me-
ningslöshet, hopplöshet eller obegriplighet. Självbilden förändras och självkäns-
lan minskar, vilket innebär existentiell vilsenhet. För att förstå det som händer 
söker personerna efter orsaker eller förklaringar. 

Ett ständigt närvarande hot mot livet innebär att i ena stunden leva som van-
ligt, för att i nästa kämpa för sitt liv. När livet plötsligt, utan förvarning, kan ta 
slut innebär det att livet inte längre kan tas för givet. Otrygghet, osäkerhet och en 
oviss framtid innebär att livet levs i nuet, en dag i taget. För att återfå kontrollen 
över kroppen och för att hitta vägar att hantera och förhålla sig till den förändra-
de livssituationen försöker människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern ba-
lansera mellan de oupphörliga hoten från den opålitliga och begränsande kroppen 
och de tvära kasten mellan hopp och hopplöshet, förtröstan och förtvivlan. 

Innebörden av att leva med hjärtsvikt i medelåldern belyses ytterligare genom 
följande konstituerande innebördselement: En tvetydig kropp, En vilsenhet i livet 
och Att balansera livet. 
––––––––– 
78 De konstituerande innebörderna som presenteras i detta avsnitt är en sammanfattning av de be-

skrivningar som finns i respektive artikel. För en utförligare beskrivning av de konstituerande inne-
bördselementen hänvisas till de i avhandlingen ingående artiklarna. 
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En tvetydig kropp 
Hjärtsvikt innebär att kroppens signaler är svåra att tolka och förstå. Trötthet 

och orkeslöshet är ständigt närvarande. När kroppen sviker medför det oro över 
den sviktande hälsan. Samtidigt finns en saknad efter kroppen, så som den var 
förut och som kunde göra det den kunde tidigare. Tillståndet kan även förstås 
som ett straff för det liv man tidigare levt eller som att det är kroppen som kon-
trollerar livssituationen. ”För som jag sa förut det här är inget liv, det här. Jag är i 
ett fängelse, jag är en fånge i min egen kropp…”. 

Trots att diagnosen ger tillståndet ett namn och en innebörd så stämmer inte 
upplevelsen med hur personerna tror att det borde vara att vara sjuk. Tillståndet 
syns inte på utsidan, vilket medför tveksamhet och osäkerhet i förhållande till de 
egna upplevelserna. Kroppens tvetydighet innebär också upplevelser av att ha en 
sjukdom, utan att känna sig sjuk, eller att känna sig sjuk, utan att bli sedd som 
sjuk av andra. Samtidigt kan yttre tecken på sjukdomen erfaras som skam eller 
förlägenhet inför andra, vilket innebär förlust av värdighet. 

Och andra människor, de tittar ju lite lustigt på mig… när jag flåsar för 
mycket… Det är… Det är jobbigt när jag… jag går till tandläkaren till ex-
empel… då flåsar jag för mycket och det är… De tittar lite lustigt… men 
inte i övrigt. (Hur menar du att de tittar lustigt?) Jaa… De vill ju inte… De 
vill ju inte stirra på mig va’… men samtidigt vill de ju se vad jag håller på 
med… när jag håller på och andas… För det märks ju då när jag… sätter 
mig [lutar sig framåt och andas häftigt]… och då, undrar de väl ”vad sitter 
han sådär för”… (Hur känner du då när de tittar på dig så där?) Lite 
skämmigt… som min son sa… ”Lite skämmigt”… Neej, jag tycker att… 
Jag vill ju inte vara sjuk… Och det… Jag tror ju egentligen inte att jag är 
så sjuk… Jag vet inte om det… Det är ju ingen som har talat om för mig 
att… hur sjuk jag är… Och det… Om jag finge reda på det så kanske jag 
skulle acceptera det själv… för hur ska jag få andra människor att… ac-
ceptera hur sjuk jag är om jag inte vet det själv… 

När livssituationen präglas av den oönskade kroppen medför det en tvetydig 
upplevelse. Kroppen blir något främmande, ett objekt, men trots det är det den 
kropp personerna har att leva med. 

En vilsenhet i livet 
Ett sviktande hjärta förändrar och begränsar livssituationen markant. Männi-

skor som lever med hjärtsvikt i medelåldern kan inte längre vara den de har varit 
och de kan inte heller förstå sina egna upplevelser. Om de tvingas ge upp sådant 
som är meningsfullt medför det besvikelse, frustration eller en känsla av miss-
lyckande. När de känner sig vilsna, både i livet och med sig själva, erfars tillva-
ron som meningslös. 

Kroppens begränsningar innebär också en spänning mellan viljan att delta i 
olika aktiviteter och den faktiska förmågan. 
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Det är ju bara som när jag ligger och det ringer på dörren … då hinner jag 
inte gå upp och öppna… förrän folk har tröttnat och gått därifrån… Det tar 
så lång tid att öppna… Jaa… (Mm… Hur känns det då när det blir så här, 
vi säger att du hör att det ringer på dörren och…) Ja, det… det blir som en 
panikkänsla i mig… att jag inte ska hinna upp… innan folk [hör inte] opp 
till dörren och öppna… (Mm…)… och sedan när det inte är någon där när 
jag kommer fram… då behöver jag inte berätta hur jag känner det… 
[skratt]… för då… då har jag gjort allt det här onödigt va’… och då mår 
jag dåligt efteråt… för att jag har… tagit ut mig… Man får betala ett så 
högt pris för allt man gör va’… 

Den begränsade livssituationen innebär också att det är svårt att upprätthålla 
olika sociala roller, vilket medför en upplevelse av att vara utestängd från det so-
ciala livet. Samtidigt går det inte att uppfylla livsplaner eller infria vare sig egna 
eller andras förväntningar, vilket kan medföra upplevelser av skuld gentemot 
dem själva såväl som mot andra. På samma gång kan andras krav eller förvänt-
ningar erfaras som ovidkommande, meningslösa eller som inre konflikter, vilket 
ökar upplevelserna av att vara misslyckad och självkänslan minskar ytterligare. 

Jag ska ju dra ner på mitt röka, jag ska ju sluta och det… är klart att det 
hjälper väl lite till med flåsigheten… samtidigt, men jag har ju dragit ner 
väldigt mot vad jag har gjort… rökt, om jag säger va’… Men jag ska ju 
sluta helt… Jag har sagt ”det är inte så himla lätt” och… dels är jag ju 
överviktig då… mycket… kraftig… så ska jag ju banta… mm… Ska jag 
sen sluta röka… som jag säger åt både sjuksköterskan och… läkarna att, 
”ja, visst då går jag ju upp en tio kilo, det gör ju inte saken bättre”… 

När arbetsförmågan minskar uppstår ett behov av sjukskrivning, deltidsarbete 
eller sjukpension. Trots att personerna själva har planerat att arbeta så länge som 
möjligt kan vårdare eller Försäkringskassans handläggare ställa krav på förtids-
pension, vilket innebär att den begränsade livssituationen erfars som ett person-
ligt misslyckande eller som en förändrad självbild. 

Att balansera livet 
Det begränsade livet, den oförutsägbara hälsosituationen och de tvära emotio-

nella kasten innebär ett behov av att återfå kontrollen över kroppen och att kunna 
balansera livet. När livet balanseras innebär det att kroppens gränser testas, att 
lyssna till kroppen eller att lära sig hantera gränser som kroppen sätter upp. 

/…/efter ett tag så började ju frågorna komma liksom… ”Vad kan jag 
göra?”, ”Vad kan jag inte göra?” liksom, och man hade tusen frågor så det 
var ju… det var ju jättebra att få träffa sjuksköterskan… Man visste inte 
riktigt vad man... ja, hur man skulle… leva, ifall man… Vågade man göra 
någonting överhuvudtaget och så här och… 

Samtidigt finns en medvetenhet om livets realitet, om det allvarliga tillståndet 
och om den ovissa framtiden. Denna medvetenhet blandas med drömmar och 
hopp om en annan livssituation. 
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Man kan ju inte hålla på och planera så mycket/…/Men det är klart man 
ser ju fram emot… att allt, att det ska hålla sig som det är just nu att man 
… får må bra… Det är viktigt… Men… Nej, jag planerar inte för nån-
ting… Det är klart, ibland far man väl iväg i huvet också, så … så inser 
man ju att det inte funkar… men det/…/Då inser man ju sin begräns-
ning… att… det går inte… 

Hoppet innefattar en önskan om att den nuvarande situationen bara ska vara 
tillfällig, en önskan om positiv förändring, en bättre framtid eller ett meningsfyllt 
liv. Några upplever livssituationen som meningslös, medan andra lyckas bemäst-
ra sin kropp och kan leva ett tillfredsställande liv. 

Delstudie II - Att vårdas för hjärtsvikt 
Vård, för människor som lever med måttlig - svår hjärtsvikt i medelåldern, in-

nebär hopp och välbefinnande, men på samma gång innebär vård upplevelser av 
lidande. I vården och i mötena med vårdare kan de överlämna sig i en trygg och 
säker fristad och för en stund får de vila från det ständiga hotet mot livet. När de 
upplever förtroende för vårdarna och inte behöver oroa sig för att något ska hän-
da, kan de lämna över kontrollen över kroppen och hälsan till vårdarna så att de 
kan få hjälp att balansera sitt liv. Samtidigt är vården en påminnelse om krop-
pens allvarliga tillstånd och den sköra livssituationen. Överlämnandet till vården 
medför därför även sårbarhet och utsatthet. 

När vårdare inte tar hänsyn till personernas individuella behov erfars det som 
att bli ignorerad eller att värdighet och självkänsla kränks. Sårbarheten och ut-
sattheten tilltar, vilket medför ytterligare lidande. De känner sig existentiellt 
övergivna och osäkra på sig själva, både i förhållande till sin hälsoprocess och i 
förhållande till vården och vårdarna. Den existentiella osäkerheten och vårdens 
tvetydighet innebär att de inte kan leva sitt liv fullt ut och att strävan efter välbe-
finnande, trots det sviktande hjärtat, försvåras ytterligare. 

Fenomenet konstitueras av innebördselementen: Att vara beroende av vård, 
Att överlämna sig till vård och En otydlig delaktighet. 

Att vara beroende av vård 
Människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern är beroende av vård och 

behandling. Vård, i form av medicinering eller annan behandling, balanserar 
livssituationen och innebär hopp om lindring eller tillgång till ett rikt och me-
ningsfullt liv. Samtidigt begränsas rörelsefriheten av mediciner och behovet av 
att ständigt ha nära till hjälp och vård. 
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Alltså, du måste ju planera vad du gör. (Vad planerar du då, då?) Ja, men 
om du ska iväg nånstans… (Mm…) Då ska du ju helst ha någon som åker 
med dig som kan… köra hem… om det skulle hända nånting… (Mm…) 
Och ta hand om ungarna om det händer nånting… Såna grejor. (Mm…) 
Så då måste man ju planera, så det… Så man tar ju inte ungarna och åker 
iväg på utflykt nu och sen… går där en hel dag och sen… åker hem själv. 
För det kunde man göra själv alltså… Då var vi ju självständigare om man 
säger… 

Beroendet av vård innefattar dock inte bara medicinsk vård eller behandling. 
När människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern har frågor eller söker efter 
förklaringar eller orsaker till sitt begränsade och förändrade liv behöver de någon 
att vända sig till för att få stöd och hjälp. Men denne någon kan inte vara vilken 
vårdare som helst, utan det ska vara en vårdare som de upplever sig ha en rela-
tion till; en vårdare som bekräftar och respekterar dem som individer och som ser 
deras unika behov. Sådana relationer uppstår oftast inom öppenvården där det 
också finns kontinuitet. Men när kontinuiteten brister upplevs mötena med nya 
eller främmande vårdare som avpersonifierade, fragmenterade eller meningslösa, 
vilket medför att personerna försöker lösa problemen på egen hand med hjälp av 
den kunskap eller de erfarenheter de själva har. 

Att överlämna sig till vård 
När människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern överlämnar sig till vård 

erfar de lättnad då de får hjälp och för en stund kan släppa på sin strävan efter 
kontroll. Samtidigt upplever de maktlöshet eftersom de ibland fråntas möjlighe-
ten att påverka sin egen hälsoprocess. Oavsett om de har tillit eller förtröstan till 
vården, behandlingarna eller vårdarna, eller om de upplever maktlöshet och ut-
satthet, så tvingar kroppens allvarliga tillstånd dem att söka vård. De har inget 
val. 

När patienterna överlämnar sig till vård kan de förvandlas till objekt som ka-
tegoriseras, behandlas eller informeras utifrån standardiserade riktlinjer, vilket 
erfars som maktlöshet eller som att inte ha något värde i vårdarnas ögon. 

… för det var ju egentligen en kontakt under en lång tid, men det var ju en 
väldigt… det var ju en väldigt… negativ kontakt… som gjorde att jag 
kände mig… som att jag egentligen inte fanns där… det var bara… ett or-
gan här inne som fanns. 

Deras kroppar undersöks och utreds och de uthärdar i väntan på besked. Trots 
det ser de fram emot undersökningarna eller behandlingarna med hopp och till-
försikt. De gör sitt bästa för att göra sig förtjänta av den vård de erhåller och be-
höver. Deras utsatthet och sårbarhet innebär att de intuitivt känner om vårdarens 
handlingar eller intresse är ett uttryck för en sann och äkta vilja att hjälpa till el-
ler om det inte är mer än en teknisk handling. 
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Men då trodde jag att han satt hos mig för han rörde alltid vid mig… 
(Mm, mm…) Och det… det var en sån fantastisk känsla… (Mm… Varför 
det?) Jo, för ingen gör det! (Gör dom inte?) Nej. Man tar bara i patienten 
när... när man behandlar och när man gör något [gråter nu]… (Mm…) Det 
är ju sällan... någon kommer och stryker en… (Mm…) Och det där berör-
de mig så starkt… så att efteråt nu, det blir bara starkare och starka-
re…[gråter] (Mm, jag ser det på…) Så han gav mig livet tillbaka genom 
att röra mig [gråter]… Så kändes det. 

Det är vårdarna som har svaren och makten att kontrollera framtiden. Resulta-
ten av undersökningarna eller behandlingarna styr. Patienterna hoppas och väntar 
på besked som de själva inte kan påverka, vilket erfars som att inte kunna påver-
ka sin situation. Känslorna pendlar mellan hopp och hopplöshet, osäkerhet och 
förtvivlan. När tillståndet inte förbättras trots behandling vänds hoppet till upp-
givenhet eller en känsla av misslyckande. Ibland kan emellertid resultaten av oli-
ka undersökningar och behandlingar visa att hjärtats tillstånd har förbättrats, trots 
att ingen förbättring upplevs av personerna själva, vilket kan medföra tvivel eller 
osäkerhet i förhållande till de egna erfarenheterna. Vården erbjuder vila samti-
digt som sjukhusmiljön och dess rutiner avpersonifierar patienterna, vilket ökar 
osäkerheten i förhållande till vårdarna och vårdorganisationen. När de överläm-
nar sig till vården och vårdens rutiner så innebär det att de lämnar över sig själva 
och ansvaret för sin kropp, trots att deras integritet kränks och trots väntan och 
osäkerhet, eftersom vård innebär hopp om en bättre framtid. 

En otydlig delaktighet 
Människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern är delaktiga i sin vård, men 

delaktigheten framstår som otydlig. Delaktighet innebär inte att fatta beslut i me-
dicinska frågor, utan istället innebär delaktighet att med tillit och förtröstan kun-
na överlåta beslutsfattandet till vårdarnas professionella kunskap och kompetens. 
Delaktighet innebär att få svar, information eller förklaringar till en livssituation 
som ibland erfars som svårbegriplig. Vissa vårdare inbjuder till delaktighet ge-
nom att visa respekt eller genom att lyssna. När vårdare ger av sin tid och upp-
märksamhet så erfars det som att de har en uppriktig vilja att hjälpa och stödja. 
När vårdarna stödjer patienterna och hjälper dem att förstå deras situation upp-
levs det som trygghet och en möjlighet till att ta ansvar för den egna hälsopro-
cessen. Patienternas delaktighet utgår således från relationer till vårdare som 
upplevs som närvarande. 

Vården utförs dock i en organisation som upplevs som tvetydig. Det är en or-
ganisation där individer inte ses och där individuella behov inte tillgodoses och 
som i hög utsträckning styrs av rutiner, ekonomiska värden och byråkrati. Orga-
nisationen erbjuder vård och behandling, trots det ignorerar, avfärdar eller krän-
ker vården patienterna. Informanterna beskrev att vårdarna förväntade sig att de 
skulle vara aktiva i den egna hälsoprocessen; ändå upplevde de att vårdarna 
stängde dem ute eller inte förklarade vad de hade att förhålla sig till, vilket med-
förde existentiell vilsenhet. 
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När jag frågade läkaren hur sjuk jag är, ”Jaa, du är sjuk… Du är… Du har 
[nämner en annan sjukdom] och du har hjärtsvikt… Du har två… rejäla 
sjukdomar”… Ja, men ”Vadå, två rejäla sjukdomar?” … Det svar jag får, 
då får man ju acceptera … Men det är ju…/…/Jag skulle vilja veta … vil-
ja veta var jag står… Och det är väl det som… När jag bad om att få tala 
med en psykolog… Det var väl det jag skulle vilja få reda på av psykolo-
gen… ”Vilket är bäst för mig”. Jag vet ju inte om det är bäst för mig att få 
veta… Jag vet inte det…/…/(Vad tror du själv då?) Ja, som det är idag… 
så är det ju bättre att få reda på det… Nu har jag inte sagt att det var bäst 
(hör inte) men jag tror (hör inte) … För att… jag har en sorts ovisshet 
idag… som det är onödigt att jag går och har, det är onödigt att jag går och 
drar på det problemet om… om jag skulle få klarhet… 

Informanterna kände sig svikna och litade inte på vissa vårdare eller på den 
vård de erhöll och behövde. De upplevde även att det var svårt att veta hur de 
skulle förhålla sig till organisationen, vilket medförde spänningar och slitningar i 
relation till deras hälsoprocess. De förlorade tillit och förtroende till vårdorgani-
sationen och kunde inte fokusera på den egna hälsoprocessen. 

/…/jag råkar ju ha två olika sjukdomar… så till den ena kliniken fick 
jag… åka själv… och ha följeslagare om jag ville… Men till hjärt fick jag 
inte… för hjärtat hade inte skrivit någon remiss… skrivit ner remissen… 
Det är ju samma kropp jag har för fan på båda ställena… så behöver jag… 
egen bil på ena stället, så behöver jag det på det andra… 

Istället för att få hjälp att få tillgång till ett meningsfyllt och uthärdligt liv så 
lämnas således människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern till förvirring 
och existentiell ovisshet. 

Delstudie III – Stöd, så som det erfars av 
män med hjärtsvikt i medelåldern 

Den essentiella innebörden av stöd, så som det erfars av män som lever med 
hjärtsvikt i medelåldern, kan förstås som trygghet. Trygghet kännetecknas av att 
ha kontroll över kroppen och situationen och att förstå sitt tillstånd eller sin be-
handling. Det innebär också en vetskap om att hjälp finns att tillgå när hjälp be-
hövs. När männen upplever att de har kontroll upplever de tillförsikt och att de 
har möjlighet att leva ett liv som de erfar som så normalt som möjligt. Upplevel-
serna av stöd konkretiseras i möten och relationer med andra, likväl som i möten 
med det dagliga livet. Men det finns en spänning, en tvetydighet, mellan vad som 
är stödjande och vad som inte är stödjande, som innebär att trots andras intentio-
ner och föresatser så kan det stöd som var tänkt att vara gott innebära begräns-
ningar, osäkerhet eller otrygghet. Stödets innebörd och spänningen mellan vad 
som är stödjande och vad som inte är stödjande belyses ytterligare med hjälp av 
de konstituerande innebördselementen: Stöd – en bräcklig trygghet, Mediciner – 
ett stöd för livet, Ett villkorat stöd i den vårdande kontexten samt Information 
och kunskap. 
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Stöd – en bräcklig trygghet 
Männens upplevelser av stöd konkretiseras i möten med andra. Den trygghet 

som de får från andra människor framstår dock som skör och bräcklig. Insikten 
om att ha ett kroniskt och allvarligt tillstånd kan vara skrämmande och erfaras 
som otrygghet eller osäkerhet. Samtidigt beskrev några män att de inte var rädda 
utan såg döden som en del av livet. Männen har en önskan om att få dela med sig 
till andra av sina erfarenheter, men denna önskan flätas samman med ett behov 
av att inte vålla oro, vilket innebär att de tvingas balansera mellan vad som kan 
sägas och vad som inte kan sägas. 

Jag vet att han [minderåriga sonen] är känslig och så där, så att jag vill ju 
inte vara… hur jäkla rättfram som helst och säga att… (Nej…) … jag kan 
lika gärna vara dö imorgon [skrattar till] eller… nåt sånt alltså. 

Några män kan uppleva att det är meningslöst att försöka dela med sig av sina 
erfarenheter till andra, inklusive partnern, om de andra ändå inte förstår eller ens 
har en vilja att försöka förstå. Även om männen är involverade i en relation så är 
det inte säkert att de i den relationen kan finna trygghet. 

Hjälp av andra med dagliga sysslor är stödjande eftersom det minskar oro 
över att sysslorna inte ska bli gjorda. Samtidigt medför andras hjälp en oro för att 
vara till belastning, att vara beroende eller att inte ha kontroll. När stödjande re-
lationer till andra människor saknas eller erfars som bräckliga kan trygghet sökas 
på annat håll. 

Sen dess har jag varit lite så där… rädd… Men häromdagen, då var jag… 
Det är en grannfru här, hon har en hund… jag tog den och gick, gick ut 
[gråter]… (Mm…) Det kändes bra [gråter]… (Det kändes bra? Mm… 
Vad var det som gjorde att det kändes bra då, då?) Det var något tryggt 
i… [gråter] (Jaa… Mm…) Så, så jag brukar ta den där hunden och vara 
ute med han…/…/(Men då känner du dig lite trygg sa du när du är ute, för 
att han är med eller?) Jaa (Ja…) Annars så går man ju själv (Ja… Och då 
känner du dig…?) Ja, otrygg. 

För en del män är arbetet det som ger livet mening, vilket innebär att återgång 
till arbetet är en prioritet och ett mål. Men arbetssituationen framstår ofta som 
problematisk och komplicerad. Om arbetskamrater visar hänsyn, är som vanligt 
och inte ständigt påminner om tillståndet, eller inte förväntar sig att männen ska 
utföra tungt eller krävande arbete, så upplevs det som stödjande. När arbetsgiva-
re eller Försäkringskassans handläggare förväntar sig att männen ska återvända 
till arbetet så kan det vara en bekräftelse på deras professionella kompetens. Li-
kafullt kan det upplevas som en påfrestning om återgång till arbetet innebär att 
återgå till något de inte längre orkar med. 

Mediciner – ett stöd för livet 
Mediciner balanserar männens hälsotillstånd och innebär en möjlighet att leva 

ett liv som de uppfattar som normalt. Trots det måste det dagliga livet anpassas i 
linje med medicinerna; tider måste passas och till exempel diuretika innebär ett 
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behov av att alltid veta var det finns en toalett att tillgå. De stödjande mediciner-
na innebär obehag eller begränsningar i det dagliga livet. ”Vissa dagar så går det 
bra, vissa dagar så… går det till framåt lunch och… eller framåt elvataget, så 
länge brukar det va’, så kräks jag…” 

Tanken på medicinerna som nya livslånga följeslagare kan vara svår att för-
hålla sig till. Ibland ifrågasätter männen om medicinerna verkligen är för deras 
eget bästa. De har också många frågor om medicineringen. När de inte får de 
svar de behöver, när de upplever att de inte har kontroll eller fullt ut förstår vad 
som händer, blir de tveksamma till medicineringen eller försöker hantera den på 
egen hand. ”Men jag mår bra av det, det gör jag ju… men inte så mycket behöver 
jag för fan inte ha… tycker jag.” Dessutom påminner medicinerna om det allvar-
liga tillståndet även när kroppen inte gör sig påmind. Medicineringen innebär så-
ledes tveksamheter och ambivalens i en situation som redan präglas av osäkerhet 
och otrygghet, istället för att vara ett stöd för livet. 

Ett villkorat stöd i en vårdande kontext 
I den vårdande kontexten finns en tvetydighet mellan vad som är stödjande 

och vad som inte är stödjande. Stöd från kunniga och kompetenta vårdare erfars 
som trygghet och vårdares bekräftelse som delaktighet. Delaktighet innebär att 
tillsammans med vårdarna ha ett uttalat mål för vård och behandling. Trots det 
sätter vårdorganisationen och dess rigida rutiner upp gränser och villkor under 
vilka hjälpen och stödet ska ges, vilket innebär att det tilltänkta stödet medför 
begränsningar, osäkerhet eller otrygghet. 

Och det är ju också likadant när man… går på sjukhuset att… eh… man 
fick ju rätta sig efter… efter när läkaren har tid, man har inte nåt, som pa-
tient hade man ingen… ingen som helst… eh… rättighet, kan man säga att 
man… man tog ingen hänsyn till patienten. 

När vårdare tar avstånd erfars det som bristande omtänksamhet. Om planerade 
besök, undersökningar eller behandlingar skjuts upp eller när det går för lång tid 
mellan besöken erfars det som att bli förbisedd, nonchalerad eller att vara ovik-
tig, vilket innebär maktlöshet eller tveksamhet gentemot vården eller vårdarna. 

Ja, man, man blir ju tveksam till… sjukvården… naturligtvis (Mm) Det 
gör man (Mm) Jag tycker den är… är… egendomlig. (Mm. Kan du ut-
veckla det där lite grann? Om att man blir tveksam, och att det är egen-
domligt…) Ja, men det, det är ju, man är ju samma person alltså… det är 
man ju och man vill ju… att… ett sjukhus ska ju ta hand om … alla kräm-
porna man har men… nu är det ju uppdelat så att säga. 

Vårdens rutiner och krav på effektivitet medför också att patienterna kan skri-
vas ut från sjukhuset utan någon reell chans att förstå den information som ges 
eller få svar på de frågor de har, vilket erfars som att bli övergiven. Beroendet av 
vård och den maktlöshet som finns gentemot vården och vårdarna innebär att 
männen måste anpassa sig, foga sig, trots att de egentligen inte förstår eller inte 
vill. En man som sökte för andfåddhet, men undersöktes med rektoskopi sa: 
”Men jag, jag… jag gick med på det där i alla fall men jag, det, jag tyckte det 
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kändes ganska meningslöst, det måste jag erkänna.” Det kan också vara nödvän-
digt att vara ihärdig eller besvärlig, samtidigt som det kan finnas ett motstånd till 
att behöva försvara sig eller sina egna behov. 

Information och kunskap 
När männen ska lära sig leva med sitt sviktande hjärta behöver de anpassa sig 

till medicineringen och också lära sig olika strategier för att hantera det dagliga 
livet. Kunskap om vad som är fel eller förståelse för vad tillståndet innebär 
minskar osäkerheten och implicerar trygghet och kontroll. Råd och information 
om livsstilsförändringar utvecklar männens medvetenhet och kunskap och erfars 
som inre resurser så att de kan göra de förändringar de vill eller orkar. Männen 
erhåller både skriftlig och muntlig information om sitt tillstånd, men trots det 
finns det problem som kan relateras till informationen. När männens frågor inte 
besvaras eller när de inte erhåller ärlig och uppriktig information, så upplever de 
rädsla, frustration, osäkerhet eller att de blir kränkta. 

/…/jag tycker närmast att det är oförskämt… eh, om jag inte får fullstän-
dig information om min situation även om dom säg, om nu… om man 
skulle va så illa ute till exempel i en sjukdom att man… har begränsad tid 
kvar, va. Det vill jag ha reda på, alltså… rätt i ansiktet, alltså. (Mm, varför 
vill du veta det?) Ja, det tycker jag är… jag måste ju ha, veta vilka förut-
sättningar jag har. Jag kanske planerar och, för mitt liv att jag ska leva… 

Om den information som ges blir faktamässig och inriktad främst på medi-
cinska frågor kan det medföra att existentiella frågor förbises. Likaså kan vårda-
res agerande motsäga den information de ger, vilket kan medföra rädsla och oro. 

Man talade ju inte om nånting… så att säga, läkaren kommer till mig och 
säger att ”Du, vi har konstaterat på… på det här… EKG:t att, att det, det 
är nåt som inte är… riktigt bra så att… Men det är inget farligt, det är ing-
et farligt, inget farligt, utan… eh… vi har ringt efter ambulans och den 
kommer här nu så att… så att, men det är inget, men det är inget farligt, 
det är ingenting du ska vara…” Kommer han bara inrusandes ifrån ambu-
lanspersonalen och sen… sen klämmer dom i mig en sån här… spruta och 
sen sån här spray under tungan och… och grejor och… Precis som att jag 
är döende. (Men vad tänkte du då, då?) Ja, då vart jag ju vettskrämd alltså. 

När erfarenheter kan delas med andra som har liknande tillstånd ger det en 
möjlighet att få svar eller att hantera oro eller osäkerhet kring medicinska under-
sökningar eller behandlingar, vilket ger en känsla av att ha kontroll. Att dela sina 
erfarenheter med andra erfars dessutom som att inte vara ensam. 
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Delstudie IV – Stöd, så som det erfars av 
kvinnor med hjärtsvikt i medelåldern 

Den essentiella innebörden av stöd, så som det erfars av kvinnor som lever 
med hjärtsvikt i medelåldern, kan förstås som trygghet. Trygghet kännetecknas 
av att ha kunskap om tillståndet och behandlingen; att förstå vad tillståndet inne-
bär. Stöd i form av trygghet är ett verktyg som kvinnorna behöver för att hantera 
sitt begränsade och förändrade liv, trots rädsla och osäkerhet. Innebörden av stöd 
konkretiseras i kvinnornas möten med andra och i deras möten med det dagliga 
livet. När andra förstår deras situation och när de själva har kunskap och förståel-
se upplever de trygghet. Stöd inrymmer också en dimension som kan förstås som 
en inre styrka, en stärkt självkänsla som gör det möjligt att leva ett liv som kvin-
norna uppfattar som normalt. Samtidigt finns en spänning, en tvetydighet, mellan 
vad som är stödjande och vad som inte är stödjande. Denna tvetydighet innebär 
att trots goda intentioner och avsikter så kan stödet innebära begränsningar, osä-
kerhet och otrygghet. Innebörden av stöd och spänningen mellan vad som är 
stödjande och vad som inte är stödjande belyses ytterligare i de konstituerande 
innebördselementen: Kunskap och förståelse, Att hitta en balans, Tvetydiga rela-
tioner samt Stöd och vård – en fråga om tillit och misstro. 

Kunskap och förståelse 
När kvinnorna försöker ta kontroll över sin livssituation är kunskap och för-

ståelse stödjande. Emellertid finns en spänning mellan vad de vill veta och vad 
de inte vill veta. Några vill alltså veta vad som orsakat tillståndet, medan andra 
inte vill veta. Vårdare kan stödja kvinnorna genom information. Ibland får kvin-
norna information om hur hjärtat fungerar via video eller dator. Sådan informa-
tion kan emellertid upplevas som alltför teknisk, fragmenterad eller generell. 
Trots information gör dock kvinnorna inte alltid som de blivit tillsagda, vilket 
kan medföra skuld eller oro över vad de kan ställa till för sig själva. När vårdare 
inte följer upp livsstilsförändringar erfars det som osäkerhet. Om information blir 
fackmässig och relaterar till medicinska frågor eller när vårdare inte kan tala om 
existentiella frågor erfars det som att bli övergiven. 

Jag tyckte, det lät väl inte så farligt. Men sen började jag ju fatta att det … 
det var ju det. Så att… Det tog ett bra tag innan jag förstod … vad det var, 
och det var mer en slump att jag började förstå att det här faktiskt var nån-
ting man faktiskt dog av. Om man inte… fick hjälp/…/Och det, det kan 
väl jag förstå också att man… vill inte måla upp det värsta scenariot på 
väggen förrän, precis när man har fått… beskedet, men, men… nej, det 
var… Lite mer information skulle man kanske ha fått. 
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Kvinnorna associerar hjärtsvikt med åldrandet, inte med människor i deras 
egen ålder. Diagnosen tas därför emot med förvåning eller rädsla. ”‘Vadå’ sa jag 
’hjärtat’ sa jag, ’jag kan inte förstå, det, det begriper inte jag’ sa jag ’för jag har 
bara tappat konditionen, så är jag förkyld’ sa jag.” Trots det kan information om 
diagnosen vara stödjande i det att kvinnorna får en bekräftelse på sina upplevel-
ser och att de kan förstå vad som händer och varför. 

Att hitta en balans 
Genom inre stödjande resurser och genom att hitta vägar och strategier för att 

hantera och förhålla sig till det nya och förändrade livet kan kvinnorna hitta en 
balans i livssituationen. Balans ger styrka att stå emot tillståndet, att anpassa sig 
till kroppen och att inte ge efter för de gränser som kroppen sätter upp. Trots det 
kan tvära kast i hälsotillståndet medföra förtvivlan och hopplöshet. 

Men på natten så… fick jag så ont igen/…/Och då… tyckte jag det var 
förskräckligt. (Hur menar du då?) Ja, då tyckte jag det vart så, man nästan 
hamnade i… i ett mörkt hål liksom, att ”nu är jag på väg ner igen… i det 
här…”, att ”jag kommer inte att överleva et här”… 

Mediciner är nya livslånga följeslagare som kvinnorna är tvungna att accepte-
ra och som det tar tid att vänja sig vid. Anpassningar i det dagliga livet måste 
också göras i linje med medicineringen. Mediciner är samtidigt stödjande och 
icke-stödjande, vilket innebär ett behov av att balansera mellan beroendet av me-
dicineringen och de besvär som de ger upphov till i det dagliga livet. Kvinnornas 
upplevelser av medicineringen är tvetydig. 

Tvetydiga relationer 
Det finns också en tvetydighet i relationerna till andra människor och en rörel-

se mellan vad som är stödjande och vad som inte är det, vilket erfars som en 
spänning mellan att bli omhändertagen eller att bli överbeskyddad. 

Ifrån början så var man, kanske man satt i en liten glaskupa… satt inuti 
här, jag satt i den här lilla… glaskupan och min man, han… Ja, jag kunde 
sitta där och jag fick inte röra och jag skulle va där… Det var så ömtåligt, 
så ömtåligt. Kan man säga också… (Var det dom som satte dig i en glas-
kupa…) Ja, dom… (… eller satte du dig där själv?) Nej, dom satte mig 
där (Mm) Och… var… Jag fick inte röra mig nu och ”nu sitter du där 
och…” (Mm) …”och inte… göra nånting och…” (Mm) … och så där… 
För att, dom var ju oroliga, det här får ju bara inte hända. 

Tvetydigheten innebär att relationerna till andra förändras eller utsätts för slit-
ningar. När kvinnorna upplever att de har stöd får de inre resurser för att hantera 
sin livssituation, göra upp livsplaner och mål och för att ta ansvar för sin hälsosi-
tuation. När kvinnorna känner sig älskade och värdefulla innebär det trygghet, 
hopp och ett meningsfullt liv. Trots det kan tillståndet innebära en upplevelse av 
att inte vara lika mycket värd i andras ögon. 
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Och det här med att känna sig värdefull även om man är… är sjuk och, 
och handi, inte handikappad men… att man är inte… har så bra i… krop-
pen… det gör ju liksom att… livet får en… en mening… ändå. (Hur me-
nar du då att… Kan du beskriva det lite mer?) Ja, det är inte kört för dig. 
(Nej…) Det ger dig hopp, det ger mig… det ger mig… en bra självkänsla 

Kvinnorna behöver prata med andra om sina upplevelser. Samtidigt är de oro-
liga för att de ska vara alltför påträngande, självcentrerade eller till belastning. 
Vidare kan rädslan för döden vara så överväldigande att kvinnorna inte kan tala 
med andra om sin situation. Det kan också vara svårt att tala med andra som inte 
vet eller som inte förstår. Andra människor kan ge kvinnorna de redskap de be-
höver för att hantera negativa tankar eller känslor. 

Och där fick jag ju hjälp då utav den här personen som… det, det som vi 
hade pratat igenom och fick dom här verktygen som jag skulle kunna han-
tera såna grejor med så att jag inte dyker ner igen… (Nej) … i en, en… 
self-pity grej igen 

Kvinnornas arbetssituation framstår många gånger som komplicerad och pro-
blematisk. Det är stödjande om arbetsuppgifter eller arbetstider kan anpassas ef-
ter kroppen och omständigheterna. Sjukpension kan också vara stödjande efter-
som det ger möjlighet att slippa ifrån stress och påfrestningar i yrkeslivet. Men 
när Försäkringskassans handläggare inte förstår vad det innebär att leva med 
hjärtsvikt erfars det som att inte vara tillförlitlig eller som en kränkning, vilket 
medför ytterligare slitningar i kvinnornas relationer till livet. 

Stöd och vård – en fråga om tillit och misstro 
Stöd från vårdare vården innebär att kvinnornas och vårdarnas möten präglas 

av ömsesidig respekt och förtroende, vilket erfars som tillit, förtröstan eller 
trygghet. Samtidigt innebär möten med vårdare, vilka erfars som försummande 
eller som mindre kompetenta att kvinnorna erfar rädsla, tvivel eller misstro. 

God tillgänglighet till sjuksköterskor vid specialiserade hjärtsviktsmottag-
ningar är högt värderat av kvinnorna. Trots det kan kvinnorna uppleva att sjuk-
sköterskornas kompetens är begränsad och att det stöd de erhåller är otillräckligt; 
därför är besök hos kardiologer ännu mer värdefulla. Kvinnornas trygghet ökar 
när mätbara värden, så som blodtryck, blodprover, puls eller EKG undersöks och 
kontrolleras av vårdare. Trots det kan det stöd som kvinnorna erhåller i vården 
förstås som ett villkorat stöd. När vården upplevs som ostrukturerad eller dåligt 
planerad kan kvinnorna känna att de inte är delaktiga i den egna vården eller be-
handlingen. 

Ja, man blir ju väldigt frustrerad. För att man… då är man ju helt… makt-
lös. (Mm) Dom bestämmer ju, jag kan, jag kan inte tvinga mig… till… 
nånting. (Nej) Jag kan inte göra det. (Nej) Utan dom, dom bestämmer ju 
och hur tokigt det än är… 

När teknologin tar överhanden och kvinnorna upplever att de ses som enbart 
en kropp innebär det utsatthet, maktlöshet och frustration. ”Och jag ligger där 



 

59 

och känner mig som en robot [skrattar]. Ligger och programmerar mig/…/Hon är 
ju… expert på apparaten men hon är inte expert på mig.” När kvinnorna inte tas 
på allvar eller blir respekterade upplever de osäkerhet och tvivel kring sina egna 
upplevelser eller i förhållande till vårdarnas kompetens. De kan känna misstänk-
samhet eller tveksamhet gentemot vårdarna och vårdorganisationen och de blir 
rädda för att bli bortglömda eller för att inte erhålla den vård som de är beroende 
av. Några vårdare är emellertid mer stödjande än andra, vilket innebär att stöd, 
information eller delaktighet är knutet till specifika vårdare. 

En generell struktur av att leva med hjärt-
svikt i medelåldern 

Mot bakgrund av delstudiernas resultat framträder en generell struktur av att 
leva med hjärtsvikt i medelåldern. Den generella strukturen ska förstås som en 
syntetisering och abstraktion av de innebörder som tydliggörs i delstudiernas re-
sultat. Delstudie I belyser hur tillståndet påverkar och förändrar livet i flera di-
mensioner för människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern. Livssituatio-
nen framstår som skör och bräcklig och präglad av osäkerhet, ovisshet och 
otrygghet. I denna studie framträder den sociala världen som mycket betydelse-
full. Personernas intersubjektiva relationer, arbetssituation och vård framstår som 
centrala aspekter i relation till hur människor som lever med hjärtsvikt i medel-
åldern erfar sig själva och sitt vardagliga liv. Delstudie II belyser den utsatthet 
och sårbarhet som patienterna upplever i förhållande till vården. I vården finns 
möjlighet till lindring och hjälp, samtidigt som medicinsk behandling inger hopp 
om att få leva vidare. Samtidigt framträder upplevelser av beroende och bristan-
de delaktighet i relation till vården. Delstudierna III och IV belyser det stöd som 
människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern behöver, inte minst i form av 
hjälp med praktiska ting eller avlastning på arbetet. Stöd innebär också att känna 
sig trygg i sina relationer till andra, såväl vänner, familj som arbetsgivare, ar-
betskamrater eller vårdare. Kunskap, kontroll och trygghet framstår som stödets 
centrala aspekter. 

Utifrån analysen framkommer att det som ger fenomenet dess essentiella 
struktur är tvetydighet i förhållande till andra människor, vardagslivet och vår-
den. Fenomenets essentiella struktur hålls samman av en förändrad upplevelse av 
den egna kroppen och att livet levs i ett gränsland där man varken är sjuk eller 
frisk, och där man erfar både hälsa och ohälsa. Hälsan och ohälsan får sin bety-
delse i skuggan av tillståndets oberäknelighet och ett ständigt närvarande hot mot 
livet. De innebördselement som konstituerar fenomenet är: Ett gränsland mellan 
hälsa och ohälsa och En spänning mellan vad som är stödjande och vad som inte 
är stödjande. För att förstå innebörden av att leva med hjärtsvikt behöver feno-
menets yttre horisont, Den förändrade kroppen och hotet mot livet, först belysas. 
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Den förändrade kroppen och hotet mot livet 
Att leva med hjärtsvikt i medelåldern innebär en insikt om att vara nära dö-

den, trots att man borde vara för ung för att dö. Hjärtsvikt förknippas med äldre 
människor, inte med att vara i aktiv och arbetsför ålder. Insikten i att något är fel 
med kroppens viktigaste organ, hjärtat, är skrämmande. För några kan det vara 
en förödande tanke, laddad med sorg och saknad efter det som har gått förlorat 
eller med rädslan för att dö. Hotet mot livet fördunklar nuet och lämnar en skug-
ga över den ovissa framtiden. Närheten till döden är påtaglig och det avbrott i li-
vet som insjuknandet ger upphov till blir för en del inte bara en paus, utan något 
definitivt och oåterkalleligt. När den personliga livsmeningen, när livsmålen och 
självbilden går förlorade, präglas livssituationen av existentiell vilsenhet. Samti-
digt innebär tillståndets oberäknelighet en ständig påminnelse om den egna sår-
barheten och utsattheten, liksom det ofrånkomliga åldrandet och döden. 

Det sviktande hjärtat medför kroppsliga begränsningar, vilka erfars som hin-
der för ett liv i överensstämmelse med egna livsmål och planer. Hjärtat är skört 
och svagt, ändå är det hjärtat som paradoxalt nog kontrollerar livet. När kroppens 
signaler är svåra att tolka och förstå erfars kroppen som något främmande som 
kontrollerar eller hotar livet. Den främmande kroppen kan distanseras, vilket 
möjliggör distansering från hotet mot livet. Samtidigt finns kroppen kvar som 
något som de har att leva med, som de måste förhålla sig till och som ständigt 
jämförs med hur den var förut. Skillnaderna värderas och bedöms, vilket kom-
mer till uttryck som en spänning mellan att vara den man var förut, den man vill 
vara och den man faktiskt är. 

Det är först när livssituationen kan omvärderas, livsmål eller planer omformu-
leras eller när kroppen inte ständigt gör sig påmind, som spänningen kan lösas 
och de kan gå vidare med sina liv. De har emellertid ett uttalat behov av stöd och 
hjälp för att kunna gå vidare och för att kunna förhålla sig till den otrygghet och 
osäkerhet som det sviktande hjärtat medför. Medelålders människor som drabbas 
av hjärtsvikt behöver därför inte bara hjälp med det sviktande hjärtat från vården 
och vårdarna, utan de behöver också hjälp med den existentiella vilsenheten. 

Ett gränsland mellan hälsa och ohälsa 
En central innebörd av att leva med hjärtsvikt i medelåldern är en livssituation 

i ett gränsland mellan hälsa och ohälsa, vilket får sin betydelse i relation till var-
dagslivet. Personerna försöker hitta olika vägar för att balansera mellan hälsa och 
ohälsa, mellan att leva och att ständigt vara utsatta för ett påtagligt hot mot livet. 
På ena ”sidan” finns det vanliga livet, på den andra finns ond bråd död. Men 
kroppen, eller snarare det sviktande hjärtat, gör att de inte kan ta steget fullt ut 
till den ”goda sidan”, utan måste hålla balansen någonstans däremellan. 

I delstudierna framträder ett behov hos människor som lever med hjärtsvikt i 
medelåldern av att få fortsätta vara den person de är och alltid har varit. Sorg och 
saknad efter det som har varit, eller efter det som aldrig kommer att bli, kan ta 
över livssituationen som då kan upplevas vara utan hopp eller mening. Det finns 
också en märkbar strävan efter att aktivt ta ansvar för den egna hälsoprocessen. 
Samtidigt medför otrygghet och ovisshet tvivel på den egna förmågan. Vidare 
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kan insikten om att behöva leva med mediciner resten av livet vara svår att för-
hålla sig till. Mediciner medför olika obehag eller begränsningar i vardagen och 
hållningen mot medicinerna präglas således av ambivalens; trots att de är livs-
nödvändiga så är de en belastning, ett nödvändigt ont. 

Tillvarons tvetydighet innebär att livssituationen är oförutsägbar, osäker och 
otrygg. För några innebär det att de kastas in i svår existentiell ensamhet. För 
andra blir insikten om att livet snart kan vara slut en dramatisk vändpunkt som 
inrymmer ett förverkligande av livets möjligheter eller ett ständigt närvarande 
hot mot livet. Andra upplever att livssituationen omvärderas och att banden till 
människor runt omkring stärks. Kontroll över kroppen och livssituationen, en 
stark självkänsla och trygghet i förhållande till andra och till den vård de erhåller, 
innebär en möjlighet att hantera och förhålla sig till den förändrade livssituatio-
nen. Balansgången handlar därför också om att balansera mellan den mörka och 
den ljusa sidan, mellan meningslöshet och meningsfullhet. Att ta sig ur mörkret 
och åter finna ljuset, trots att kroppen sätter gränser. 

En annan central innebörd av att leva med hjärtsvikt i medelåldern är den tve-
tydighet som framträder mellan den subjektiva upplevelsen och andras objektiva 
syn på tillståndet. Människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern upplever 
sig inte alltid som sjuka, men trots det kan det vara problematiskt när andra inte 
förstår hur sjuka de är. Tillståndet syns inte utanpå, men om det visar sig utåt så 
kan det vara pinsamt eller genant. På samma gång kan det vara påfrestande när 
andra förstår, tar hänsyn eller kanske överbeskyddar. Innebörden framträder ock-
så i relation till olika medicinska undersökningar eller behandlingar. Människor 
som lever med hjärtsvikt i medelåldern kan känna sig sjuka, utan objektiva teck-
en på sjukdom. Det kan också vara så att objektiva tecken visar på en förbättrad 
hjärtfunktion, trots att de själva inte upplevt någon förbättring. Samtidigt som re-
lationerna till andra människor kan utsättas för slitningar och spänningar tvivlar 
de således ibland på sina egna upplevelser. Det finns därför en tvetydighet i de-
ras relationer till andra människor och till vårdens representanter. 

En spänning mellan vad som är stödjande och vad som inte 
är stödjande 

Vänner och familj kan vara stödjande för människor som lever med hjärtsvikt 
i medelåldern. Emellertid framträder i delstudierna en spänning mellan vad som 
är stödjande och vad som inte är det. Samtidigt som relationer kan vara stödjande 
så kan de vara överbeskyddande eller begränsande, till exempel om relationen 
saknar öppenhet eller om det är svårt att tala om det lidande som tillståndet ger 
upphov till. Genom att däremot finnas till hands, hjälpa till med praktiska saker, 
tala om det som är svårt eller ”bara vara som vanligt” kan vänner och familj ge 
stöd. När andra människors stöd kommer till uttryck som med-varo kan männi-
skor som lever med hjärtsvikt i medelåldern gå vidare, åter finna mening och 
hoppfullhet och återskapa sina liv. Upplevelser av att bli svikna av andra erfars 
däremot som otillräckligt stöd. När andra överger eller inte förstår innebär det att 
människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern fastnar i ett gränsland präglat 
av existentiell ensamhet. 
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I tillstånd av hjärtsvikt är vård och behandling en livlina som det inte går att 
leva utan. Samtidigt som vården och vårdarna beskrivs som stödjande så fram-
träder emellertid upplevelser av utsatthet, beroende och bristande delaktighet. 
Kunskap och kontroll, liksom delaktighet och bekräftelse, innebär en stödjande 
vård. Genom trygghet, kunskap och kontroll kan personernas hälsoresurser mo-
biliseras så att de kan uppnå hälsa och välbefinnande. Trots att trygghet och väl-
befinnande erhålls i vården så objektifieras och marginaliseras människor som 
lever med hjärtsvikt i medelåldern, vilket förstärker deras lidande. Med utgångs-
punkt i patienternas egna upplevelser av livssituationen kan vårdarna stödja pati-
enternas strävan och besvara deras tvivel så att de får möjlighet att återta sina liv 
och se framåt trots ovisshet och osäkerhet och trots de gränser kroppen sätter 
upp. 

Spänningen mellan vad som är stödjande och vad som inte är stödjande ställs 
på sin spets i relation till arbetssituationen. Arbetet är ofta en betydelsefull del av 
livssituationen och en del av personernas egen bild av vem de är. Emellertid 
möts de ibland av bristande förståelse från arbetsgivare, arbetskamrater eller För-
säkringskassans handläggare. Slitningar uppstår i förhållande till arbetssituatio-
nen, vilka kräver en balansgång mellan nödvändigheten av att försöka upprätt-
hålla den egna hälsan och kroppens faktiska förmåga att utföra arbete. Sjukpen-
sion kan av en del erfaras som en fristad, en vila. För andra innebär långa sjuk-
skrivningar eller sjukpension att livsmål och planer får ge vika för de gränser 
kroppen sätter upp. För ytterligare några innebär sjukskrivningar eller sjukpen-
sion förlust av ett meningsfullt socialt liv, att självkänslan minskar eller att livssi-
tuationen erfars som än mer begränsad. För andra erfars de slitningar de upplever 
i förhållande till arbetssituationen som otillräcklighet, utsatthet eller som att inte 
vara värdefull. Men när arbetsplatsen inrymmer flexibilitet och med stöd från ar-
betsgivare, arbetskamrater eller Försäkringskassans handläggare kan möjligheter 
finnas för att anpassa arbetet, vilket innebär att människor som lever med hjärt-
svikt i medelåldern kan fortsätta arbeta i den utsträckning deras kropp förmår. 
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Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras forskningens huvudsakliga resultat, dels i relation 
till litteratur, dels på ett mer övergripande plan. Enligt Thorne (1999) behövs kri-
tisk reflektion i forskning inom kliniska discipliner omkring mer än bara själva 
de faktiska resultaten. Thorne menar att kritisk granskning av den sociala värl-
den, som i detta sammanhang kan förstås som vårdorganisationen och samhället 
runtomkring, är nödvändig för att på ett djupare plan förstå människors upplevel-
ser av att leva med olika sjukdomstillstånd. Detta är väl överensstämmande med 
ett fenomenologiskt perspektiv där människans varande ses som sammanflätat 
med den sociala, kulturella och historiska världen (jfr Merleau-Ponty, 
1964/1968). 

When we look through the microscope, we discover many small truths 
about human experience; when we turn our gaze outward and keep our 
angle of vision wide, we may begin to understand the context in which 
those truths take shape as part of a coherent pattern (Thorne, 1999, s. 402). 

En förändrad och tvetydig upplevelse av 
den egna kroppen 

Föreliggande forskning beskriver inte bara olika problem som människor som 
lever med hjärtsvikt i medelåldern kan uppleva, utan även vad sådana problem 
kan innebära i relation till livssituation, vård och hälsa. Fenomenets generella 
struktur belyser att en innebörd av att leva med hjärtsvikt i medelåldern är en 
förändrad och tvetydig upplevelse av den egna kroppen. Det är emellertid inte 
tillståndet i sig som orsakar denna upplevelse, utan den innebörd som tillståndet 
har för den enskilde. När kroppen kräver uppmärksamhet och sätter gränser, så 
som vid hjärtsvikt, påverkas människans aktiviteter, mål och interaktioner med 
andra påtagligt. När den kropp som tagits för given uppmärksammas av den sju-
ke blir den mänskliga kropp-själenhetens relation till världen störd (jfr Bulling-
ton, 2007). 

Ur ett fenomenologiskt perspektiv är människan både biologisk och levd 
kropp på en och samma gång (Dahlberg et al., 2003). Vid sjukdom uppstår emel-
lertid en splittring mellan den biologiska kroppen och den levda kroppen, vilket 
medför att patienterna distanseras från sin kropp (Carel, 2007) som blir till något 
främmande (delstudie I). När den ”glipa” Merleau-Ponty (2004) skriver om blir 
en ”klyfta” innebär det att den mänskliga helheten sammanfaller, en splittring 
uppstår mellan den biologiska och den levda kroppen och den egna kroppen för-
främligas. 
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Det förfrämlingande som framträder i delstudie I skiljer sig från Hägglunds 
resultat (2007). Hägglund beskriver att äldre kvinnor som lever med hjärtsvikt 
visserligen för en kamp mot sin kroppsliga trötthet, men kampen riktas inte mot 
kroppen, utan snarare är det en kamp med kroppen. Hägglund menar att äldre 
kvinnor av den anledningen inte förfrämligar sin kropp. Vidare skriver Hägglund 
att denna diskrepans gentemot mina resultat (delstudie I) kan förklaras av att det 
är skillnad på att leva med hjärtsvikt i medelåldern och i högre åldrar79. I relation 
till föreliggande resultat tycks det som att det finns upplevelser av att leva med 
hjärtsvikt som kan relateras till personernas ålder, vilket följaktligen belyser vik-
ten av forskning kring detta. 

Den generella strukturen belyser också hur människor som lever med hjärt-
svikt i medelåldern värderar sig själva genom det de kan eller inte kan. Charmaz 
(1995) menar att medelålders personer som drabbas av kroniska sjukdomstill-
stånd kan se på sin förändrade kropp med en känsla av svek. När de jämför sin 
kropp med hur den var förut så beskrivs den i termer av ”oförstörbar” eller 
”odödlig” och de uttrycker sorg eller ilska över de förluster de gjort. Sorgen och 
ilskan tilltar när de upplever att det är sjukdomen, kroppen, som kontrollerar de-
ras livssituation. De har förlorat kontrollen över sin kropp, så som man kan förlo-
ra kontrollen över ett ting, ett objekt, som man trodde sig kunna kontrollera. De 
kan också uppleva att de har intagits av en främmande makt (ibid.), vilket kan 
förstås som ett förfrämlingande eller en distansering från den egna kroppen (del-
studie I). 

Hälsa i ohälsa 
Fenomenets generella struktur belyser vidare att människor som lever med 

hjärtsvikt i medelåldern ständigt bär med sig en strävan efter att få fortsätta vara 
den de är och att leva det liv de vill leva, trots det sköra och sviktande hjärtat. 
Svenaeus (2003b) skriver: ”Hälsa är ett sätt att vara i världen på, ett sätt att be-
finna sig i ett meningsfyllt sammanhang tillsammans med andra” (s. 209). Enligt 
Jacobsen (1998/2006) innebär sjukdom att människor hamnar i en valsituation. 
Under förutsättning att de hittar vägar att finna mening i, förhålla sig till och han-
tera sin situation kan tillståndet bli en utgångspunkt för personlig växt och ut-
veckling och för hälsa i ohälsa80 (jfr Carel, 2007; Charmaz, 1983; Lindsey, 1996; 
Moch, 1998). Kontroll över den egna kroppen och situationen, eller möjlighet att 
själv fatta beslut och ta ansvar, kan vara vägar för att kunna hantera och förhålla 
sig till kroniska tillstånd (Öhman et al., 2003). 

Flera av informanterna i föreliggande studie beskrev att de med tiden upplev-
de att de återfick kontrollen över livssituationen, vågade lita på sig själva och 
kände sig trygga (delstudie I, III, IV). Människor som lever med hjärtsvikt i me-
delåldern kan således anpassa sig till sin förändrade kropp. Dessa anpassningar 
––––––––– 
79

 Hägglund skriver: ”Olikheterna i beskrivningarna av relationen till den egna kroppen mellan de 
äldre kvinnorna i vår studie och medelålders kvinnor (/.../; Nordgren et al., 2007) tyder på att ålder 
har betydelse för inställningen till att leva med en kronisk sjukdom” 
80 Genom det engelska begreppet ”health within illness” förstås inte hälsa som motsats till sjukdom, 

utan det sätter hälsa i relation till att leva med en sjukdom. 
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kan dock vara utmanande och slitsamma, och gränsen mellan att uppleva hälsa 
eller att känna sig sjuk, mellan välbefinnande och illabefinnande, är tunn, vilket 
innebär att de behöver stöd av andra människor. Enligt Charmaz (1995) handlar 
anpassning till ett liv med ett svårt kroniskt tillstånd mer om att kämpa med, än 
mot, tillståndet. Genom att hjälpa patienterna att anpassa sig till sin förändrade 
kropp kan vårdare stödja dem så att de kan frigöra sin livskraft81 och finna en 
mening i situationen (Jacobsen, 1998/2006). Samtidigt krävs anpassning och 
kreativitet för att lösa de motgångar som tillståndet orsakar i patienternas möten 
med andra människor och med livet som sådant82 (Carel, 2007). 

Ett hot mot livet 
Eftersom hjärtat ofta ses som kroppens viktigaste organ så blir ett sviktande 

hjärta ett reellt och påtagligt hot mot livet, vilket belyses dels i fenomenets gene-
rella struktur, dels i delstudie I. Detta hot har också beskrivits av Ekman et al. 
(2000). Ekmans forskning berör emellertid personer över 65 år och här framträ-
der en väsentlig skillnad i förhållande till föreliggande resultat. Ekmans infor-
manter beskrev att de kunde känna frihet trots sitt tillstånd, glädje över det som 
varit och det som var, och att de var beredda att dö. Även Öhman et al. (2003) 
beskriver att människor med kroniska tillstånd kan längta efter döden och vara 
redo att dö. Vidare har Charmaz (1994) beskrivit att män som överlevt akuta och 
livshotande tillstånd, så som till exempel hjärtinfarkt, kan ha en känsla av att de 
nu kan lämna döden bakom sig och gå vidare med sina liv. Resultaten i förelig-
gande forskning skiljer sig dock från dessa studier. Visserligen fanns det infor-
manter som sa att de inte var rädda för döden (delstudie III, IV), men trots det 
var de inte redo att dö ännu (delstudie IV). Även om flera informanter beskrev 
att de hade omvärderat sina liv och sina relationer till andra (delstudie III, IV) så 
fanns det informanter som upplevde sorg, förtvivlan och ilska över den situation 
de befann sig i (delstudie I, II, IV). 

I föreliggande resultat (delstudie I, IV) framgår också att tillståndet vid hjärt-
svikt kan skifta snabbt, hjärtat är oförutsägbart och opålitligt och tillståndet 
svänger hastigt från ”bra” till ”dåligt” och dessa svängningar är ständigt åter-
kommande. Zambroski (2003) beskriver detta som en turbulent upplevelse (eng. 
experiencing turbulence). Dougherty et al. (2007) fann att människor som lever 
med hjärtsvikt upplever att deras framtid överskuggas av en osäkerhet kring hur 
mycket tid de har kvar och därför upplever de en oförmåga att göra upp planer 
för framtiden. Kanske finns här en förklaring till varför informanterna i de före-
liggande delstudierna uppgav att de ”levde i nuet” och inte kunde planera sitt liv 
framåt i tiden (delstudie I, III)? De lämnar aldrig ”döden bakom sig”, de lever 
istället med ett ständigt närvarande hot mot livet, ett liv som de ännu inte är redo 
att lämna. Gadamer (1993/2003) skriver: ”Så länge man inte vet att man inte har 
––––––––– 
81 Enligt Jacobsen (1998/2006) är livskraft den faktor som gör att en person kan överleva trots myck-

et hårda villkor. 
82 Carel (2007) betonar att den anpassning hon talar om inte är en anpassning till miljön, utan en an-

passning till den förändrade kroppen (eng. the transformed body). 
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någon framtid, har man en framtid. Att förtränga döden är att vilja leva” (s. 116). 
Några människor kommer helt enkelt aldrig fram till att acceptera sin död (Ja-
cobsen, 1998/2006), vilket ofta ses som ett ideal i vården av svårt sjuka männi-
skor. Enligt föreliggande resultat kan medelålders personer som lever med hjärt-
svikt uppleva förtvivlan eller nedstämdhet över sin livssituation samtidigt som de 
har en stark vilja att leva vidare. 

Kanske kan de ovan beskrivna skillnaderna också förklaras av att informan-
terna befann sig ”mitt i livet”? Det är i medelåldern människor har möjlighet och 
erfarenhet nog att överblicka sitt liv, både framåt och bakåt i tiden. Människor i 
medelåldern gör upp planer och sätter upp mål för framtiden. Dessutom finns 
ofta förväntningar, både egna och från det omgivande samhället, att de ska vara 
aktiva och/eller yrkesverksamma. Jacobsen (1998/2006) skriver: ”Dödens roll i 
livet varierar alltså från människa till människa. Men den varierar också under 
livets gång hos var och en/…/mitt förhållningssätt till döden förändras i takt med 
mina livserfarenheter” (s. 139). När en människa drabbas av ett svårt kroniskt 
och samtidigt livshotande sjukdomstillstånd mitt i livet innebär det att livet störs 
och stannar upp och att en insikt uppkommer om att man kanske inte kommer att 
hinna förverkliga sina livsmål eller planer. Hjärtsvikt för människor i medelål-
dern kan därför innebära andra upplevelser av att leva med ett ständigt närvaran-
de hot mot livet än för äldre personer. Både i delstudie II och IV framkom det att 
informanterna upplevde sig existentiellt övergivna av vårdarna. I delstudie III 
belystes också att den information som gavs upplevdes som anpassad till en an-
nan äldre åldersgrupp. Informationen upplevdes dessutom ofta som standardise-
rad och rutinmässig (delstudie II, III, IV). Om vårdare förhåller sig till att det 
kan vara skillnad på att ha hjärtsvikt i medelåldern eller som äldre kan den in-
formation som ges om hjärtsvikt ses över och anpassas till patienternas ålder, 
men framför allt till den enskilde individens livssituation. 

De ovan beskrivna skillnaderna kan också förstås utifrån personernas erfaren-
heter av att leva i en socialt, kulturellt och historiskt betingad värld. Om hjärt-
svikt, språkligt och kulturellt, inte förstås som ett obotligt och livshotande till-
stånd kan tvivel uppstå om tillståndets allvar. För att förtydliga: när en människa 
får ett besked om cancer kan det beskedet förlama eller isolera patienten, eller de 
anhöriga, på grund av de förställningar som väcks, den mening och den innebörd 
som diagnosen ger åt tillståndet (jfr Källerwald, 2007). Men när en medelålders 
människa får besked om hjärtsvikt så är det oväntat och överraskande. Informan-
terna (delstudie I, III, IV) beskrev att hjärtsvikt var något som de förknippade 
med åldrandet, inte med att vara i deras egen ålder, vilket också tycks vara en 
vanlig föreställning hos allmänheten83 (Remme et al., 2005). Det finns en omed-
vetenhet hos många människor om vad hjärtsvikt är och vad det innebär. När 
medelålders människor drabbas av hjärtsvikt skulle det därför kunna innebära att 
––––––––– 
83 Enligt Remme et al. (2005) tycks människor i allmänhet ha mindre kunskap om hjärtsvikt än om 

andra hjärtsjukdomar. Det finns också en föreställning hos allmänheten om att både cancer och HIV 
har högre dödlighet än hjärtsvikt. Jämfört med cancer så är inoperabel lungcancer den enda cancer-
form som har högre dödlighet än hjärtsvikt, och i jämförelse med AIDS så är prevalensen av hjärt-
svikt högre i befolkningen än prevalensen av AIDS. Dödligheten i hjärtsvikt är dessutom betydligt 
högre än dödligheten för människor smittade med HIV (ibid.). 
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på en rationell nivå är de medvetna om tillståndets allvar. Ändå, i sitt innersta, 
kan de inte försonas med tanken på att den sjukdom de har ställer dem inför de-
ras egen död. 

En livssituation präglad av tvetydighet 
Resultatet i delstudie I visar att en innebörd av att leva med hjärtsvikt är att 

det sviktande hjärtat inte ses som en sjukdom, utan som ett tvetydigt tillstånd i 
livet, något ständigt närvarande. Tvetydighet i förhållande till livssituationen be-
skrevs av informanterna som att samtidigt som de visste att de var svårt sjuka så 
genom anpassning och genom att balansera och försöka hitta olika strategier så 
levde de som de gjort förut eller näst intill (delstudie I, II, III, IV). 

Tidigare forskning har visat att rädsla, oro och nedstämdhet är vanligt hos 
människor som lever med hjärtsvikt (Costello & Boblin, 2004; Freedland et al., 
2003; Joekes et al., 2007; Masoudi et al., 2004). Om människor som lever med 
hjärtsvikt i medelåldern inte längre kan delta i olika sociala aktiviteter (delstudie 
I, IV) eller upplever att de förhindrar eller begränsar närståendes livssituation 
genom de kroppsliga begränsningarna (delstudie I, III, IV) kan de uppleva skuld 
eller att de stängs ute från sitt sociala liv (delstudie I, III, IV; jfr även Ekman & 
Ehrenberg, 2002). 

Enligt Corbin (2003) utgår livets meningsfullhet från kroppen. Förståelse för 
hur människor med kronisk hjärtsvikt upplever sin kropp är därför av central be-
tydelse för att förstå hur de upplever sin livssituation. Att uppleva livet som me-
ningsfullt innebär, enligt föreliggande resultat (se den generella strukturen), att 
kunna göra det man vill göra och att kunna leva det liv man vill leva, trots att 
kroppen sätter gränser. När människor inte längre kan göra det de finner mening 
i kan de delvis slockna (Jacobsen, 1998/2006). Vidare kan deras självkänsla 
minska och de kan uppleva sig som mindre värda i andras ögon. Det begränsade 
och förändrade livet berör människors relationer till det dagliga livet, men det är 
inte de sidorna som bestämmer vem de verkligen är. Trots kroppens begräns-
ningar känner människor som lever med hjärtsvikt hopp (delstudie II; se även 
Dougherty et al., 2007). De hoppas att tillståndet ska stabiliseras, att en bot ska 
hittas mot hjärtsvikt, att symtomen ska förbättras och att de ska få leva många år 
till. Medelålders människor som drabbas av hjärtsvikt behöver emellertid inte 
bara hjälp med sitt sviktande hjärta, utan de behöver också stöd från vården och 
vårdarna för att åter finna mening och hopp84. 

Förmåga att arbeta – ett motiv för hälsa 
För många medelålders människor är yrkesrollen en stor och viktig del av 

identiteten (delstudie III; jfr Bowling, 1995). Förmåga att arbeta eller att kunna 
––––––––– 
84 Gadamer (1993/2003) menar att för en vårdare räcker det inte att bara lära känna kroppen, utan för 

att hantera rollen som vårdare behöver vårdare också ”lära känna människan och hennes själsliga 
dilemman” (s. 207). 
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göra det man har kunnat förut kan därför förstås som motiv för hälsa i männi-
skors hälsoprocesser. Informanterna (delstudie I, IV) beskrev dock hur de upp-
levde att Försäkringskassan förutsatte att de inte längre var arbetsföra och därför 
skulle förtidspensioneras på grund av sitt sjukdomstillstånd. Samtidigt fanns en 
insikt hos informanterna om att de inte längre kunde arbeta i den takt och det 
tempo som de hade kunnat förut. Även om de kunde göra mycket av det de hade 
kunnat tidigare så gick det nu långsammare. 

En inre konflikt kan uppstå hos en person som inte längre kan fortsätta sitt ar-
bete på grund av sjukdom (Cassell, 2001). Denna inre konflikt är en konsekvens 
av den spänning som uppstår inom människan genom behovet av att fortsätta ar-
beta och kroppens behov av att inte längre behöva arbeta85 (ibid.). Upplevelsen 
av att representanter för samhället, det vill säga Försäkringskassans handläggare, 
ansåg att informanterna inte längre var till nytta för samhället upplevdes som en 
kränkning. Självkänslan och egenvärdet reducerades och det blev svårt för in-
formanterna att hitta sätt att förhålla sig till livssituationen (delstudie I, III, IV). 
Eftersom vi människor är socialt, historiskt och kulturellt situerade (jfr Bengts-
son, 1998) innebär det att det är inte bara vi som påverkar världen, utan världen 
påverkar även oss (jfr Dahlberg, 2006c). När samhället signalerar att människor 
som lever med hjärtsvikt i medelåldern inte längre är till nytta (delstudie I, III, 
IV) så innebär det att upplevelsen av den egna livsvärlden förändras. Den förut 
välkända livsvärlden tycks obekant och personerna kan känna sig främmande, 
inte bara för den egna kroppen, utan även för den värld de lever i. Sociala krav 
eller förväntningar kan ha betydelse för formandet av en människas tankar, käns-
lor och handlingar och kan vara en källa till stress (Sarkadi, 2001). De krav som 
informanterna (delstudie I, III, IV) upplevde från Försäkringskassan, tillsam-
mans med livssituationens tvetydighet och slitningar i förhållande både till andra 
människor och till livet som sådant, innebar således att livssituationen utsattes 
för stress och påfrestningar. Istället för att få hjälp att hantera sin livssituation så 
ökade deras lidande. 

Problemet är emellertid komplext och det går inte att lösa enbart genom att 
säga att Försäkringskassan borde försöka hitta andra arbeten till människor som 
har drabbats av hjärtsvikt. Tillståndets oberäknelighet och individernas varieran-
de förmåga att utföra arbete komplicerar bilden. Trots det, menar jag, borde pla-
neringen av sjukskrivning och förtidspension hos Försäkringskassan, likväl som 
hos representanter för hälso- och sjukvården (det vill säga vårdarna), ske i större 
utsträckning med utgångspunkt i individernas livsvärld och med en högre grad 
av samarbete, vilja och engagemang för att stödja och underlätta för den enskilde 
att känna sig sedd och behövd. Förtidspension kan ibland vara lösningen, men 
inte alltid. 
––––––––– 
85 Cassell (2001) skriver: “One wants to live, but not to live the only life that seems to be offered” (s. 

387). 
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Skillnader mellan män och kvinnor 
Den reversibilitet eller omvändbarhet i vår tillvaro som gör att allt i världen på 

något vis förhåller sig till något annat (jfr Merleau-Ponty, 2004) innebär att om 
rädsla, oro, nedstämdhet och en tvetydig livssituation förstås som otrygghet, så 
framträder ett behov av trygghet hos människor som lever med hjärtsvikt i me-
delåldern (delstudie I, II, III, IV). I delstudie III och IV beskrivs den essentiella 
innebörden av stöd som ”trygghet”, men det framkommer en nyansskillnad mel-
lan män och kvinnor86. Männen underströk vikten av ”yttre trygghet”, vilket in-
nebär att ha kontroll, medan kvinnorna underströk vikten av ”inre trygghet”, att 
kunna lita på sig själv och att våga (jfr Segesten, 1984). 

Enligt Zambroski (2003) kan trygghet för människor som lever med hjärtsvikt 
förstås som frihet från besvärande symtom och ökat välbefinnande. Vidare har 
Selman et al. (2007) beskrivit att äldre personer med hjärtsvikt fokuserar på hop-
pet om att få leva med kontrollerade symtom och de tycks därför ha en mer ac-
cepterande hållning till sin situation än yngre. I studien av Selman et al. var 80 % 
av deltagarna män, vilket skulle kunna förklara att deras informanter betonade 
vikten av att ha kontroll. Män kan, enligt Charmaz (1994), se sjukdomar som 
problem att lösa och att ha kontroll implicerar då att en lösning finns. När pro-
blemen emellertid inte kan lösas försvagas därför männens personliga identitet 
(ibid.). Till skillnad från Charmaz87 (1994) tycks det emellertid som att äkten-
skap inte alltid är liktydigt med att uppleva stöd från sin partner (delstudie III). 

Resultaten (delstudie III, IV) kontrasterar också mot resultaten av Joekes et 
al. (2007), där det framgick att män upplevde sig mer överbeskyddade än kvin-
nor. Joekes et al. har utfört sin studie i Holland. En förklaring till denna skillnad 
kanske kan finnas i kulturella könsskillnader, vilka resulterar i olika förväntning-
ar på stöd från partnern88. Trygghet är emellertid ett grundläggande mänskligt 
behov, men de beskrivna skillnaderna (delstudie III, IV) implicerar att kvinnor 
och män kan ha något olika behov av stöd. Jag har inte funnit någon studie som 
kan förklara kvinnors behov av inre trygghet. Implicit skulle skillnaderna ändå 
kunna förstås utifrån mäns och kvinnors olika situationer i det samhälle vi lever 
i. 
––––––––– 
86 Dessa nyansskillnader har jag försökt avspegla i de engelskspråkiga artiklarna genom att använda 

de två relaterade, men ändå olika, begreppen, “security” resp. “safety”, medan begreppet trygghet, 
som inrymmer fler dimensioner än de engelska begreppen, har använts i den svenska resultatredo-
visningen. 

87 Charmaz (1994) skriver: “Even men who had had troubled marriages felt that their wives affirmed, 
valued, and supported them” (s. 273). 

88 Enligt Daly och Rake (2003) utförs en stor del av den informella vården i Holland av kvinnor. Det 
är också en större andel kvinnor i Holland än i Sverige som uppger informell vård som orsak till att 
de helt eller delvis står utanför arbetsmarknaden. Detta kan antas avspegla sig i olika förväntningar 
beträffande relationen mellan sociala roller och informell vård. 
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Stöd – ett mångdimensionellt fenomen 
Delstudie III och IV belyser innebörden av stöd på en mer existentiell nivå, 

det vill säga i förhållande till vad det innebär att vara människa, än vad som tidi-
gare beskrivits i relation till hjärtsvikt (jfr Bennett et al., 2001; Jaarsma et al., 
2000; Luttik et al., 2005; MacMahon & Lip, 2002; Murberg & Bru, 2001; 
Schwarz & Dunphy, 2003; Scott et al., 2004). I delstudierna (III, IV) framgår att 
stöd är ett mångdimensionellt fenomen, vars innebörder varierar med kontexten 
(jfr Finfgeld-Connett, 2005), vilket inte har beskrivits i tidigare forskning om 
stöd i relation till hjärtsvikt. 

Eftersom vår livsvärld delas med andra så innebär det att när ett sjukdomstill-
stånd splittrar livsvärlden så påverkas inte bara den som är sjuk, utan även den 
sjukes relationer till omvärlden. Denna påverkan ska dock inte förstås som ett 
”antingen-eller”. Relationerna till andra är inte antingen goda eller dåliga. Det 
stöd som patienterna erhåller är inte antingen stödjande eller icke-stödjande. 
Istället präglas stödet och relationerna till andra av tvetydighet (delstudie III, 
IV). Det finns alltså en spänning mellan vad som är stödjande och icke-
stödjande, vad som är trygghet och otrygghet, som innebär att samtidigt som 
andra kan hjälpa till så kan relationer till andra präglas av beroende eller utsatthet 
(jfr Öhman et al., 2003). 

Avancerad hemsjukvård kan möjliggöra ett vardagsliv i gemenskap för patien-
ter som lever ihop med en partner (Brännström, 2007); ett stöd som informanter-
na i föreliggande forskning helt saknade. En förklaring till detta kan vara att fle-
ra, men inte alla, levde ihop med maka/make och kanske inte behövde den hjäl-
pen. Det kan också peka på att yngre människor som lever med hjärtsvikt inte 
lika självklart som äldre erhåller vård inom mer avancerade vårdformer, utan det 
förutsätts att besök på hjärtsviktsmottagning och/eller hos primärvårdsläkare ska 
vara tillräckligt för deras behov av stöd och hjälp. Vård är emellertid inte, enligt 
Zambroski (2003), liktydigt med trygghet för människor som lever med hjärt-
svikt. Otrygghet kan till exempel uppstå genom upplevelser av oskicklig perso-
nal, smärtsamma procedurer, förlust av kontroll eller vid nära-döden-upplevelser 
(ibid.). Vidare kan osäkerhet uppstå vid hjärtsvikt när symtom eller behandlingar 
förändras, när information upplevs som ofullständig, vid tanke på framtiden, när 
sjukdomen tar kontroll eller när symtom inte kan särskiljas från åldersföränd-
ringar (Winters, 1999). Patienters osäkerhet kan reduceras genom tillit och öp-
penhet i samtal med vårdare, genom förståelse av symtom och behandling, hopp 
om en bättre framtid, förmåga till egenvård samt stöd från andra (ibid.). 

Resultaten (delstudie II, III, IV) visar trots detta att hjärtsviktsmottagningar 
kan vara ett betydande stöd för människor som lever med hjärtsvikt i medelål-
dern. Samtidigt framgår det att där finns brister och tillkortakommanden. Resul-
taten visar att den information som ges ofta är standardiserad och tar otillräcklig 
hänsyn till den enskilde individens unika livssituation och att kommunikations-
vägarna mellan läkare och patient ofta är långa eller går via sjuksköterskan. När 
patienter upplever sig bortglömda eller förbisedda kan det medföra otrygghet. 
Ytterligare otrygghet uppstår om de vet att de ska bli kallade till återbesök, men 
inte när. Vidare utremitteras patienterna ofta till primärvården när inställningen 
av medicineringen, enligt vårdarnas bedömning, är klar. Eftersom patienterna 
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uppfattar att vårdarna inom primärvården inte har samma kompetens som den 
specialiserade personalen vid hjärtsviktsmottagningen erfars också det som 
otrygghet. Dessutom saknas ofta samordning mellan arbetsgivare, Försäkrings-
kassa, Arbetsförmedling och hjärtsviktsmottagning, vilket ofta är nödvändigt för 
att patienterna ska ha möjlighet att återgå till arbetet i någon form. Trots hjärt-
sviktsmottagningens goda intentioner är alltså stödet bristfälligt eller otillräck-
ligt. Samtidigt framkom det att när informanterna upplevde att de fick stöd av 
vårdarna att förstå sin situation så upplevde de trygghet och hade möjlighet att ta 
ansvar för sin egen hälsoprocess (delstudie II, III, IV). Jacobsen (1998/2006) 
betecknar detta som ”den goda hjälpen”. 

Stöd ur ett fenomenologiskt perspektiv 
Hur kan då spänningen mellan vad som är stödjande och vad som inte är stöd-

jande förstås ur ett fenomenologiskt perspektiv? Jacobsen tar sin utgångspunkt i 
Heidegger för att beskriva vad stöd är. Heidegger (1927/2004) uppfattar omsorg 
som ontologisk89: Omsorg, enligt Heidegger, är en grundläggande betingelse för 
människans vara, och visar sig som ”omvårdnad”90 i vår med-varo med andra91. 
Jacobsen (1998/2006) förklarar att Heidegger menar att det finns två möjligheter, 
eller två slag av omsorg, som en människa kan hysa för en annan. Den första 
möjligheten kallar Heidegger för en ”berövande omsorg”, vilket innebär att den 
som ger omvårdnad kan ta bort ”‘omsorgen’ från den andra och sätta in sig själv 
i hans ställe, alltså ’hoppa in’/rycka in/i hans ställe (für ihn einspringen)” (Hei-
degger, 1927/2004, s. 161). Ruin (2005) förklarar att denna typ av omvårdnad 
övertar den andres allmänna omsorg och fråntar honom hans ansvar för sig själv, 
vilket innebär att den vårdade blir beroende och behärskad. Detta kan, till exem-
pel hos vänner och medmänniskor, komma till uttryck som ett ”överseende om-
händertagande” (s. 49) och kan i relation till resultatet (delstudie IV) förstås som 
kvinnornas upplevelse av att vara överbeskyddade. En berövande omsorg inne-
bär att en människa tyst frånkänns sitt yttersta ansvar för det egna livet ”i ett 
slags skenbart medkännande medmänsklighet” (ibid.). 
––––––––– 
89 Att uppfatta omsorgen som ontologisk innebär att den mänskliga tillvaron bestäms av praktisk om-

sorg och försorg om sig själv och andra (Gadamer, 1993/2003, n. 4, s. 211). 
90 Heidegger (1927/2004) skriver: ”Det varande, till vilket tillvaron förhåller sig såsom medva-

ro/.../står inom en/sfär av/omvårdnad/försörjning/(steht in der Fürsorge). Även ombesörjandet’ av 
sådant som mat och kläder, samt vården av den sjuka kroppen, är omvårdnad. Detta uttryck förstår 
vi dock/.../som en term för en existential. ’Omvårdnaden’/.../har sin grund i tillvarons varaförfatt-
ning såsom medvaro./.../Att vara för, emot eller utan varandra, att gå varandra förbi, att inte angå 
varandra, är olika möjliga versioner av omvårdnad“ (s. 160, sic). Ruin (2005) förklarar: ”Detta är 
tänkt som en maximalt allmän bestämning, vilket innebär att den inte endast avser faktisk omvård-
nad om den andre, utan likaså bristen på omvårdnad, ointresse eller naket våld. I varje enskilt fall är 
det fråga om olika modus av en och samma existentiala hållning. Även om vi kan tala om att män-
niskor i vissa fall behandlar andra människor ’som blotta ting’ så är det till sist alltid fråga om ett 
speciellt sätt att förhålla sig till en annan och just inte till tingen” (s. 48) 

91 Eriksson (1997) skriver med referens till Heidegger: ”/.../det är med andra ord denna verksamhet 
som konstituerar människan som människa” (s. 10). I detta sammanhang är det viktigt att notera att 
Heidegger inte skriver om ”omvårdnad” som synonymt med ”vård”; utan det handlar om ett grund-
läggande villkor i människans existens. 
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I motsats till detta, skriver Heidegger (1927/2004), finns det en form av om-
vårdnad som innebär att ”gå före” den andre. Heidegger skriver: ”Denna typ av 
omvårdnad – som väsentligen beträffar den egentliga omsorgen, dvs. den andres 
existens och inte något ’vad?’ som han ombesörjer – förhjälper den andre till att 
bli genomsynlig i sin omsorg samt fri för densamma” (s. 161). Jacobsen 
(1998/2006) förklarar att detta kan förstås som en omvårdnad där vårdaren kan 
vara stödjande genom ”att gå före den andre och inte ta ifrån honom ansvaret 
utan/.../tvärtom återge honom det” (s. 98). Genom att ”gå före” ges således om-
vårdnaden tillbaka till den andre. Ruin (2005) menar att detta kan ske genom det 
sätt ”på vilket en verklig vän i ett svårt läge går in och ger en hjälpande hand, 
utan medlidande eller övermod”. (s. 49). 

I min läsning av Heidegger så uppfattar jag att både "medvaro" och "omvård-
nad" beskriver innebörder av stöd. Stöd, så som jag förstår Heidegger, kommer 
till uttryck mer i hur den hjälpande är, än vad denne gör. Heidegger beskriver 
också spänningen mellan stöd och "icke-stöd" när han beskriver att gränsen mel-
lan att sätta sig själv i någons ställe, istället för att ”gå före”, är tunn. Kanske är 
det också det vårdare gör när de istället för att vara öppna och följsamma följer 
standardiserade vårdplaner eller rutiner (delstudie II)? Trots sina goda intentio-
ner tar de på så vis snarare ifrån patienternas deras ansvar, än går före och ger 
stöd och hjälp. 

Bristande delaktighet i vården 
I resultatet (delstudie II) framkom att informanterna upplevde att vårdarna 

förväntade sig att de skulle vara aktiva och ta ansvar för sin hälsosituation. Trots 
det upplevde de bristande delaktighet genom att vårdarna utestängde dem från 
deras hälsoprocess. Eldhs forskning om delaktighet (2006) visar på flera likheter 
med resultaten i delstudie III och IV. Delaktighet, liksom stöd, handlar om att 
förstå och att ha kontroll. På så vis kan stöd och delaktighet förstås som näralig-
gande. I föreliggande forskning (delstudie III, IV) har stödet dock inte begrän-
sats till att bara handla om vården, så som i Eldhs forskning, utan här beskrivs 
även stöd i relation till anhöriga och arbetssituation. En annan skillnad är också 
att medan Eldh beskriver att förståelse och kontroll behövs för delaktighet så be-
skrivs det inte i relation till människornas existentiella livssituation. 

Är då stöd och delaktighet samma sak? Jag skulle nog vilja påstå att här finns 
en nyansskillnad. När vårdare bekräftar patienter bjuds patienterna in till delak-
tighet (Kasén, 1997). Vårdande som vårdgemenskap innebär därför att dela 
(Eriksson, 1987/1997). Att få stöd, eller att ge stöd, är inte detsamma som att 
dela. Att ha behov av stöd implicerar ett behov av hjälp och att vara stödjande 
innebär att man har något att ge till någon som behöver det. Sett på så vis är inte 
delaktighet och stöd samma sak. I ett vårdsammanhang får stödet sin betydelse i 
det att vårdarna kan stödja patienterna till delaktighet, för att minska den ojäm-
likhet mellan patienter och vårdare som ofta föreligger i olika vårdsammanhang. 

Vidare kan patienter och vårdare ha olika uppfattningar om hur mycket infor-
mation som är tillräcklig. Ekman, Schaufelberger et al. (2007) fann att när hjärt-
sviktsmottagningens sjuksköterskor trodde att patienterna fått tillräckligt med in-
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formation så önskade patienterna trots det mer information om hur deras medici-
ner verkar. Patienterna undrade hur lång tid det skulle ta innan medicinerna ver-
kade, hur de skulle veta att medicinerna verkade och hur länge de skulle behöva 
ta medicinerna. Detta stämmer väl överens med de frågor som informanterna 
hade (delstudie I, II, III, IV). Vid kroniska sjukdomstillstånd kan medicinering 
förstås som teknologiska hjälpmedel som den sjuke är beroende av för att över-
huvudtaget kunna leva92 (Corbin, 2003). Men när patienter inte förstår sin be-
handling eller vårdares handlingar kan vårdlidande uppstå (jfr Dahlberg, 2002). 
Konsekvensen blir att personerna får svårigheter att förstå vad som händer dem, 
varför det händer och hur de ska hantera det som händer (delstudie I, II, III, IV). 
När patienterna så försöker ta det ansvar som de själva vill och uppfattar att vår-
darna förväntar sig utav dem så kan de inte ta detta ansvar fullt ut. Istället tvingas 
de in i existentiell ovisshet och osäkerhet (delstudie I, II, III, IV) eftersom de 
inte vet vad tillståndet innebär eller vad det leder till. Om patienter ska se sina 
läkemedel som hjälpmedel så behöver de således få svar på de frågor de har om 
dem; de behöver delaktighet. 

Vårdens tvetydighet 
I delstudierna (I, II, III, IV) framkom att informanterna kände stor tillit till 

vården och att de hade förtroende för de kompetenta och kunniga vårdare som de 
mötte. De berättade om vårdare som stannade till, tog sig tid, såg sorgen och de-
lade glädjen. Likväl så belyser resultaten att vårdare ibland överger patienterna 
existentiellt och lämnar dem att på egen hand försöka förstå och se sammanhang 
i en livssituation som både har förändrats och begränsats (delstudie II, IV). När 
informanternas kunskap om dem själva förbisågs eller avfärdades ifrågasatte de 
vårdarnas omdöme och kompetens och de upplevde både vårdarna och vårdorga-
nisationen som opålitliga (delstudie II, III, IV). De beskrev med sorg, resigna-
tion och smärta situationer då känslan av svek, av att inte bli sedd eller att bli 
förnekad, tagit överhanden och att de ibland inte hade förtroende för en del vår-
dare eller för vården som organisation (delstudie I, II, III, IV). 

När patienter överlämnar sig till vård så innebär det att de överlämnar sig själ-
va och ansvaret för sin kropp till vårdarna och till den organisation som erbjuder 
hjälp, vård och behandling, men som samtidigt avfärdar, ignorerar eller kränker 
dem (delstudie II, III, IV). Informanterna beskrev organisationen som ”egen-
domlig”, de tappade förtroendet och de inte blev sedda. Informanterna beskrev 
även hur de kränktes i vården (delstudie II, III, IV). Patienters utsatthet innebär 
att de intuitivt uppfattar om vårdarnas intresse eller handlingar är uttryck för en 
sann och genuin känsla i syfte att hjälpa eller om det endast är tekniska slentri-
anmässiga handlingar (delstudie II). Jansson (2005) säger: ”Vi gör inte bara sa-
ker för det goda, vi gör det också av plikt”. Men när något görs av plikt så har 
det inget med vår goda vilja att göra, vilket också informanterna gav uttryck för 
––––––––– 
92 Corbin (2003) skriver: “In chronic illness, technology takes on another dimension. It becomes an 

extension of the self, something one’s very life might depend on. Technology refers to medications 
as well as to life support systems” (s. 261). 
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(delstudie II). Beröring som görs av plikt, en slentrianmässig ”teknisk” klapp på 
kinden till exempel, tröstar inte, utan blir en handling som förödmjukar93 och 
som ytterligare förstärker upplevelsen av att vara en ”undermänniska”94, en som 
inte är värd något och som inte kan ta eget ansvar. Förnekandet av patienterna får 
större kraft av att det sker i en ömtålig vårdrelation där den ena personen är sår-
bar95 och beroende av den andres välvilja. 

Patienter är genom sin okunskap och sitt utanförskap utsatta och beroende av 
vårdarna. Samtidigt är det vårdarna som bär det yttre ansvaret för vårdsituationen 
i sin helhet och det inre ansvaret för patientens möjligheter (Kasén, 1997). Om 
vårdarna måste stanna upp och se patienterna, möta dem i deras lidande, innebär 
det att vårdaren måste engagera sig, vilket tar både tid och kraft. Liedman (2001) 
skriver: ”Att utgå från människans egen bild av sin situation kan te sig både 
opraktiskt och onödigt kostsamt. Samtal tar längre tid än en snabb diagnos som 
utmynnar i en kraftfull medicinering” (s. 285). Människors individuella bekväm-
lighet gör att de ibland är mer än villiga att glömma vad deras handlingar ger för 
konsekvenser (Lacan, 2000), men när en människa inte bekräftas blir hon kränkt 
(Dahlberg et al., 2003). När patienter upplever vårdorganisationen som opålitlig 
eller när de upplever sig svikna innebär det att vården som organisation har miss-
lyckats i sina största och viktigaste åtaganden96. 

Forskningens resultat ur ett övergripande 
perspektiv 

Avhandlingsarbetet har genomförts utifrån ett uttalat patientperspektiv, det 
vill säga det har varit informanterna och deras upplevelser som har varit i fokus 
för forskningen. Resultatet beskriver innebörder av att leva med hjärtsvikt i me-
delåldern, och både resultaten i de enskilda delstudierna och resultatet av den 
övergripande analysen har diskuterats i det föregående. Samtidigt kan inte resul-
taten tas ur sitt sammanhang, och detta sammanhang behöver både granskas och 
problematiseras. Möjliga förklaringar till den avpersonifiering av patienter och 
av personal, som explicit och implicit framträder i föreliggande forskning (ffa 
––––––––– 
93 Att förödmjukas innebär ett existentiellt hot som grundar sig på att den som förödmjukar, särskilt 

när den förödmjukande är en institution, har makt över den som förödmjukas (Margalit, 
1996/1998). 

94 Margalit (1996/1998) skriver att när man behandlar människor som ”undermänniskor” så innebär 
det att ”man behandlar dem som barn som aldrig kommer att bli vuxna och ansvariga för sina hand-
lingar” (s. 110). Samtidigt skriver han: ”Det är sant att vuxna i vår kultur inte behandlar barn som 
undermänniskor; men att behandla slavar eller ’ínfödingar’ som barn ses med rätta som att man be-
handlar dem som undermänniskor” (ibid.). 

95 Råheim (2002) menar att levda kroppar som är sjuka, eller som har smärta är känsligare i mötet 
med andra kroppar som är friska och väl fungerande. Det innebär att en människa som är sjuk är 
mer utsatt och sårbar än en människa som är frisk. 

96 Margalit (2001) skriver: “The non-humiliating society is a combination of two distinct yet related 
ideas. One is the idea of the decent society: a society whose institutions do not humiliate those who 
are dependent on them. The second is the idea of the civilized society: a society whose members do 
not humiliate each other” (s. 255). Se även Ekman et al., 1999. 
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delstudie II) kan finnas i underliggande samhälleliga, historiska eller kulturella 
faktorer. Alvesson och Deetz (2000) menar att all forskning kan betraktas som en 
kamp mellan närhet och distans, mellan att vara bekant med det studerade och att 
inte fastna i bekantskapen. Kritisk diskussion kring de föreställningar och prakti-
ker som är tänkta att stödja utsatta människor skapar, enligt Alvesson och Deetz, 
intellektuell distans så att saken kan ses i nytt ljus. Av denna anledning diskute-
ras i det följande delar av resultatet ur ett mer övergripande perspektiv där möjli-
ga förklaringar till de problem som kan uppstå i förhållande till vården beskrivs. 

En historiskt bestämd ordning? 
Margalit (1996/1998) skriver att det som är förödmjukande i koloniserade 

människors erfarenheter av sin situation är att kolonisatörerna uppfattar miljön 
och situationen som normal97. Om det antagandet överförs till vården så skulle 
det innebära att vårdare som dagligen möter patienter tar för givet att patienterna 
känner och tänker ungefär likadant. Miljön, eller situationen, uppfattas av vår-
darna som ”normal” och de lägger därför inte märke till hur olika varandra pati-
enterna är. Vårdarna utgår istället från att saker och ting är som det är menat att 
det ska vara och det uppstår ett slags kollektivt, om än omedvetet förhållningssätt 
hos vårdarna, där unikheten hos patienterna förbises98. Det tas således för givet 
att en patient med den eller den åkomman ”är” på ett visst sätt. Mer eller mindre 
omedvetet förbises patienternas individualitet (delstudie II, III, IV) och de krav 
på effektivitet som finns i vården idag och det kollektivt omedvetna förhållnings-
sättet blir ett hinder eller förevändningar för att vända bort huvudet, bildligt eller 
bokstavligt99. 

Enligt Foucault (1975/1993) uppstår i slutna miljöer, så som sjukhusmiljöer, 
”disciplinära maktmaskinerier”. I ett disciplinärt maktmaskineri råder ”inrut-
ningens princip”, vilket innebär att varje person, både vårdare och patient, har sin 
egen bestämda plats i organisationen. Inrutningen underlättar både kontroll och 
funktion och att kaos och oreda kan undvikas. Arbetet effektiviseras, var och en i 
personalen har sina specifika arbetsuppgifter och patienternas uppgift är att vara 
just patienter och ingenting annat (ibid.). Genom dessa formaliserade maktrela-
tioner omvandlas individerna, patienterna, till ”fall”100, vilket innebär att det blir 
svårt för den enskilde vårdaren att undvika att representera ett synsätt där patien-
terna förbises, inte räknas med eller ses som objekt, en diagnos, ett sängnummer 
(jfr delstudie II). 
––––––––– 
97 Margalit (1996/1998) skriver: ”Att se något som normalt betyder att se det som något man kan ta 

för givet/.../Det normala tillåter oss att inte lägga märke till detaljer och att se vår omgivning som 
välbekant natur som inte kräver någon särskild besiktning” (s. 101). 

98 Jfr Azár (2001). 
99Att strunta i andra människor kan också vara en ren viljehandling (Margalit, 1996/1998). Margalit 

skriver: ”Att se förbi människor innebär att inte fästa någon uppmärksamhet vid dem: att titta utan 
att se. Att se människor som bakgrund snarare än gestalt är ett sätt att strunta i dem” (s. 101). 

100 Johannisson (2006) skriver med referens till Foucault: ”I enlighet med Michel Foucaults tes att 
namngivning skapar verklighet, kan man säga att diagnosen gör sjukdomen verklig” (s. 30). 
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Patienter erbjuds vård och omhändertagande, samtidigt som de blir kränkta el-
ler avfärdade (delstudie II, III, IV). En del av problemet med den avpersonifie-
ring och de kränkningar som uppstår i vården finns sannolikt i vårdarnas opro-
blematiserande hållning, deras för-givet-taganden och deras omedvetna paterna-
listiska inställning gentemot patienterna. I sin iver att göra gott så glömmer de 
bort patienterna själva; vårdarna vet vad som är bäst och de vet vad patienterna 
behöver. Samtidigt som goda råd, rekommendationer, behandlingar och under-
sökningar föreskrivs patienterna så förbises deras livssituation (delstudie II). Pa-
tienterna blir därför inte sedda som de individer de är, var och en i sin egen unika 
livssituation, utan det tas för givet att alla patienter med den och den åkomman är 
på ett visst sätt och därför också har ”diagnosspecifika” behov. Patienterna för-
tingligas, objektifieras, när deras historiska och sociala sammanhang glöms bort 
(Jansson, 2005). 

När patienter upplever att de blir förbisedda eller kränkta eller att vårdarna 
inte ser dem eller deras individuella behov (delstudie II) så kan det följaktligen 
vara en konsekvens av den situation som vårdarna försätts i genom det väloljade, 
högproducerande och effektiva maktmaskineri som eftersträvas i dagens hälso- 
och sjukvård. Vårdares yrkesidentitet tycks till stor del ”vila på grundvalar av hi-
storiskt färgade och institutionaliserade föreställningar om hierarkins, maktens 
och könets betydelse” (Pingel & Robertson, 1998, s. 64). Sjukvårdens traditio-
nella hierarki avspeglas också i olika system och procedurer, så som till exempel 
läkarnas rond101. Jag menar att en sådan historiskt bestämd ordning till del även 
bestämmer den situation i vilken vårdorganisationen försätter sina medarbetare, 
vilket i sin tur återspeglas i vårdarnas möten med patienterna (jfr delstudie II). 
De kränkningar och den objektifiering som patienterna möter i vården utförs 
emellertid inte av systemet eller samhället, utan av människor som är ”satta” att 
vårda andra människor i behov av hjälp och stöd. 

Svensk hälso- och sjukvård – effektivitetens produkt? 
Patienternas maktlöshet (delstudie II, III, IV) framträder mot bakgrund av 

den makt102 som vårdarna har med utgångspunkt i sina professionella kunskaper, 
sitt språk, sin kännedom om organisationen och de villkor som råder. Dagens 
svenska hälso- och sjukvård präglas av en återhållsam ekonomisk politik för att 
uppnå balans i budget och resultaträkning. I landstingen sker kortsiktiga föränd-
ringar, eller ibland till och med rent drastiska nödlösningar, så som till exempel 
nedskärningar, köpstopp eller övertidsstopp, för att kortsiktigt få landstingseko-
––––––––– 
101 Foucault (1975/1993) menar att ronden är ett medel för disciplin inom sjukvårdande organisatio-

ner. Ronden innebär granskning och övervakning, den ska ske på bestämda tider och omges ofta av 
en mängd olika ritualer, vilket, enligt Foucault, har två konsekvenser. Dels befäster den läkarens 
rang inom sjukvården, dels befäster den läkekonsten som vetenskap genom ständigt examinerade 
företeelser. Genom läkarnas rond inrättas också objekt, vilket innebär att patienterna blir objekt för 
granskning, klassificering och övervakning. 

102 Enligt Habermas (i Eriksen & Weigård, 2000) är makt ”förmågan att hindra andra individer eller 
grupper att hävda sina intressen. I regel är makt asymmetriskt fördelad så att en part kan hindra den 
andra att hävda sina intressen respektive påtvinga den andra sina egna intressen” (s. 215). 
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nomin i balans. Sådana kortsiktiga åtgärder kan, enligt Habermas103 (i Eriksen & 
Weigård, 2000), förstås som resultatinriktade, vilket kan medföra problem i vår-
den. Jakt på effektivitet och besparingar leder till uppgivenhet eller minskat för-
troende bland landstingets egen personal och personalens frustration drabbar 
även patienterna. När resultatinriktning ersätter moraliska och normativa bind-
ningar mellan människor medför det att individernas förhållande till förvaltning-
en förtingligas och att individen blir en utbytbar klient (Eriksen & Weigård, 
2000). När byråkrati och rutiner får företräde är det den enskilde, patienten, som 
kommer i kläm. 

Samtidigt visar studier att människor som arbetar i vården vill göra gott (Enns 
& Gregory, 2007; Fagerberg, 2004; Nordgren & Olsson, 2004; Torjuul & Sørlie, 
2006). De vill erbjuda en patientcentrerad vård utifrån en helhetssyn på patien-
terna, trots att de upplever begränsningar i sin arbetssituation vilket hindrar dem 
från att utföra det de vill (Fagerberg, 2004; Nordgren & Olsson). Detta leder till 
att vårdarna upplever ensamhet (Enns & Gregory, 2007), frustration (Enns & 
Gregory, 2007; Fagerberg, 2004) eller skuld (Enns & Gregory, 2007; Glasberg, 
Norberg & Söderberg, 2007). Vidare leder ständiga omorganisationer och ned-
skärningar i vården till otydliga beslutsvägar och oklara ansvarförhållanden 
(Glasberg et al., 2007). I vårdarnas vardag avspeglas detta som tidsbrist och/eller 
personalbrist (Fagerberg, 2004; Torjuul & Sørlie, 2006), konflikter mellan olika 
yrkesgrupper (Nordgren & Olsson, 2004; Torjuul & Sørlie, 2006) eller alltför 
stor arbetsbelastning (Enns & Gregory, 2007). Även de personer som innehar 
chefsbefattningar inom hälso- och sjukvården upplever maktlöshet och frustra-
tion (Glasberg et al., 2007). Vårdarnas vilja och goda föresatser drunknar således 
i de krav på effektivitet och produktion som idag dominerar i den svenska hälso- 
och sjukvården, vilket avspeglar sig i bemötande och omhändertagande. Makt-
löshet och frustration leder till avtrubbning och istället för att svara på patienter-
nas individuella behov av samtal och stöd tvingas vårdarna prioritera praktiska, 
synliga och mätbara arbetsuppgifter. Kränkningar blir i en sådan organisation en 
förlängning av den ordning som råder. 

Krav på effektivitet och produktion inverkar följaktligen på vårdarnas möjlig-
heter att tillbringa tid med patienterna och erbjuda en vård utifrån ett helhetsper-
spektiv (Fagerberg, 2004). Vårdarna försätts även i en situation som blir för-
givet-tagen. Konsekvensen blir en fragmenterad och uppgiftsorienterad vård där 
patienterna marginaliseras och objektifieras och där vårdarna upplever maktlös-
het, hjälplöshet eller avtrubbning (Enns & Gregory, 2007). När människor under 
––––––––– 
103 Jag har valt att spegla delar av mina resultat i relation till texter, eller delar av texter, dels av den 

tyske filosofen Jürgen Habermas (f. 1929), dels av den franske filosofen Michel Foucault (1926-
1984), trots att dessa två tänkare ibland inte anses vara kompatibla. Som jag uppfattar dessa filoso-
fer så studerar de båda den makt som finns i samhället, men utifrån olika perspektiv. Habermas, 
som jag uppfattar det, studerar makt, genom att göra en kritisk analys av det moderna samhället. 
Makt, utifrån Habermas perspektiv, handlar om en teknologisk rationalitet där människor betraktar 
varandra som kalkylerbara objekt för påverkan. Foucault, å andra sidan, studerar i detalj hur makt 
uppkommer historiskt sett och han menar att makt inte kan lokaliseras på det sätt som Habermas 
anser. Båda dessa perspektiv har varit användbara i min diskussion för att dels belysa samhällets 
ansvar för den vård det erbjuder sina samhällsmedborgare, dels för att försöka förstå hur vårdorga-
nisationens makt har utvecklats.  
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långa tidsperioder är tvungna att arbeta under sådana förhållanden innebär det en 
upplevelse av att vara snärjd, att inte kunna kontrollera sin situation eller att inte 
känna sig uppskattad, vilket kan leda till att vårdarna drabbas av utmattning eller 
utbrändhet (Ekstedt & Fagerberg, 2005; Enns & Gregory, 2007). En ständig upp-
levelse av otillräcklighet i rollen som vårdare kan till och med medföra att det 
ideala, att vårda patienterna utifrån en patientcentrerad helhetssyn, ses som ett 
krav omöjligt att uppnå. Det vårdvetenskapliga idealet, med sina rötter i huma-
nismen, ställs således mot ideal som utgår från profit eller affärsideal (Glasberg 
et al., 2007). 

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv och med en reflekterande livsvärlds-
ansats går det inte att sätta likhetstecken mellan hälso- och sjukvård och industri 
eller marknad. I vården av sårbara och utsatta människor handlar det om helt 
andra värden, så som att bevara människors integritet och värdighet trots ohälsa 
eller illabefinnande. Vård måste utgå från andra ideal än de som styr industri och 
marknad, men är det en oförenlig ekvation, en utopi? Kan vi vårda utifrån sam-
hällets begränsade resurser och samtidigt beakta människors värdighet, autono-
mi, integritet, behov av trygghet? Jag menar att om vårdare ser patienterna, be-
svarar deras tvivel och frågor, stöttar dem så att de kan känna trygghet (delstudie 
III, IV) så kanske inte patienterna behöver vara sjukskrivna lika länge. Om pati-
enterna erbjuds delaktighet så att de ges möjlighet att uppleva hälsa och välbe-
finnande så kanske de kan delta i samhällets produktion, inte behöver lika myck-
et sjukhusvård, inte lika mycket läkemedel? Med andra ord, genom att utgå från 
ett livsvärldsperspektiv i vården skulle patienternas lidande kunna minska och 
samhället spara resurser. Det är patienterna som i sitt lidande och utsatthet borde 
ha makten att styra över vårdarnas handlingar, istället för att vårdarna har makten 
i förhållande till patienterna, så som framkommit i föreliggande avhandling (del-
studie II, III, IV). 

Kliniska implikationer 
Föreliggande resultat kan ge vårdare, beslutsfattare och handläggare mer för-

ståelse för vad det innebär att leva med hjärtsvikt. Denna förståelse kan användas 
för att planera, organisera och utföra olika åtgärder som berör människor som le-
ver med hjärtsvikt i medelåldern. Resultaten kan även användas för diskussion 
och reflektion i handledning och undervisning. 

Ramberättelsen belyser att det är skillnad mellan att ha ett kroniskt hjärttill-
stånd och en hjärtsjukdom av mer akut art, så som till exempel akut hjärtinfarkt. 
Trots denna påtagliga skillnad vårdas människor med hjärtsvikt ofta i en miljö 
utformad för akutsjukvård. Detta är synnerligen relevant vid svåra försämringar 
så som till exempel lungödem. I vården av medelålders människor med hjärtsvikt 
behövs den biomedicinska vetenskapen och dess olika undersökningar och be-
handlingar. Problemet är att när hjärtsviktsmottagningar inryms inom slutenvår-
den så präglas ofta vårdarnas synsätt av det akutmedicinska paradigmet, vilket 
innebär att patienternas specifika behov i förhållande till vad det innebär att leva 
med ett kroniskt tillstånd inte alltid tillgodoses på ett sätt som är det bästa för den 
enskilde. I Sverige är det idag vanligt med specialistsjuksköterskor inom primär-
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vården för människor med till exempel diabetes, högt blodtryck eller kronisk ob-
struktiv lungsjukdom, men alltjämt finns bara ett fåtal specialistmottagningar 
inom primärvården för människor som lever med hjärtsvikt. Detta är ett område 
som borde prioriteras avsevärt mycket högre inom dagens svenska hälso- och 
sjukvård. Sannolikt skulle hjärtsviktsmottagningar inom primärvården innebära 
större tillgänglighet, bättre kontinuitet och mer trygghet för patienterna, vilket 
skulle kunna avspegla sig i såväl ett ökat välbefinnande hos patienterna som re-
ducerade sjukskrivningstider och minskade kostnader för återkommande vård på 
sjukhus. 

Ett annat exempel på hur föreliggande resultat kan användas kliniskt finns i 
mötet med den enskilde patienten. Resultaten visar till exempel att när vardagsli-
vet fungerar så upplever människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern sig 
faktiskt inte som sjuka. De kan just då vara mindre motiverade att ta de medici-
ner eller göra de livsstilsförändringar som de har fått rekommendationer om. 
Istället för att oreflekterat hålla fast vid råden eller rekommendationerna så kan 
vårdarna, med utgångspunkt i föreliggande forskningsresultat, istället stanna upp, 
”tygla” sin egen förståelse och ställa sig frågor som: “Är det möjligt att denna 
person inte tar sina mediciner därför att han eller hon faktiskt inte upplever sig 
som sjuk? Vad har den här personen för bild av sig själv och hur upplever han 
eller hon sin hälsosituation? Hur kan jag, utifrån hur hon eller han tänker och 
förstår sin situation, på bästa sätt hjälpa och stödja honom eller henne just nu?” 
På detta sätt kan resultaten fungera som en tolkningsram i den aktuella konkreta 
situationen och vägleda vårdaren i mötet med patienten. 

Resultaten tydliggör också, väl i linje med annan aktuell forskning, vikten av 
ett patientcentrerat förhållningssätt både i vård och i patientundervisning. Stan-
dardiserade rutiner och vårdplaner kan ha sin plats i vården, men utgångspunkten 
i mötet med patienterna måste likväl vara patienternas egen upplevelse av sin 
hälsa, sitt lidande, sin vård och sin situation. Parse (1990) menar att en vårdares 
sanna närvaro är en “nonroutinized, nonmechanical way of ’being with’” (s. 
139). Sann närvaro innebär således att vårdaren möter patienten med öppenhet 
och ger av sig själv utifrån sin kunskapsteoretiska grund104 (ibid.). När vårdare 
arbetar utifrån en kunskapsteoretisk grund, till exempel genom att ha ett livs-
världsperspektiv i vården, kan vårdare få de verktyg de behöver för att anpassa 
vården till den enskilde patientens unika situation och ge företräde åt patientens 
perspektiv utan att ge avkall på sin professionella kunskap eller kompetens. Vi-
dare så är det auktoritära och paternalistiska perspektivet, som ofta förknippas 
till exempel med ”compliance”, omöjligt att upprätthålla när fokus förflyttas till 
patientens upplevelse av situationen (Friberg & Hansson Scherman, 2005). Det 
är därför viktigt att vårdarna reflekterar över sin egen inställning till kunskap, lä-
rande och undervisning i förhållande till sin professionella vårdarroll (Ström-
berg, 2005). 

För att möta patienters existentiella behov kan vårdare i sin patientundervis-
ning fokusera mer än vad som är vanligt i dag på patienternas egna erfarenheter 
––––––––– 
104 Parse (1990) skriver: “/.../the nurse enters the person’s world with an openness, a self-giving, and 

a strong knowledgebase reflecting the theory/.../” (s. 139) 
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av livssituationen (Friberg & Öhlén, 2007). Patienterna behöver tala med vårdar-
na om sin ovissa framtid och de behöver existentiell visshet (ibid.). Sådana sam-
tal kan emellertid inte utgå från standardiserade vårdplaner, utan de måste utgå 
från patienterna själva, vad de vill veta och vad de orkar veta. Några vill veta allt, 
andra vill bara veta en del (jfr delstudie IV). Patienternas behov av kunskap och 
förståelse förändras också över tid (ibid.). Till skillnad från Fribergs och Öhléns 
studie där tre faser, om än inte linjära, kunde urskiljas, så kan det vid hjärtsvikt 
med sitt ständigt växlande förlopp, vara svårare att tydligt urskilja behoven av 
kunskap och förståelse. Detta förstärker ytterligare nödvändigheten av att frångå 
det begränsade traditionella perspektivet på patientundervisning till förmån för 
ett mera öppet perspektiv där patienters egna upplevelser och berättelser får stör-
re utrymme och där vårdarna kan möta patienterna med etisk och pedagogisk 
sensitivitet (Friberg & Öhlén, 2007). 

Patienter kan heller inte ses som ”elever” i traditionell mening, utan måste 
förstås som människor som står inför en ny livssituation till följd av sin sjukdom 
eller tillstånd (Friberg & Hansson Scherman, 2005). Det patienterna ska lära sig 
står i relation till deras sjukdom, livssituation och varande. Lärande i vårdsam-
manhang kan därför inte förstås som ett traditionellt lärande och vårdare behöver 
följaktligen både pedagogisk utbildning och kompetens. Genom att utgå från ett 
patientcentrerat lärandeperspektiv kan fokus förflyttas från beteendeförändringar 
till att försöka förstå hur patienterna erfar sin situation. Ett patientcentrerat läran-
deperspektiv innebär att vårdare och patient tillsammans identifierar patientens 
möjligheter att själv fatta beslut eller se vilka hinder som föreligger. Patienten får 
dessutom möjlighet att ge uttryck för sina behov eller förväntningar i förhållande 
till vård och behandling (ibid.). I dagens hälso- och sjukvård är detta dock säll-
synt och fokus i patientundervisningen ligger fortfarande på ett biomedicinskt 
perspektiv och på beteendeinriktade åtgärder. 

Förslag till fortsatt forskning 
De anhörigas situation har till stor del utelämnats både i ramberättelsen och i 

de ingående artiklarna. Det innebär inte att de anhöriga är oviktiga eller att de 
inte har betydelse. Även anhörigas livssituation påverkas och förändras när deras 
närstående drabbas av detta livshotande och obotliga tillstånd och de anhöriga 
kan behöva både stöd och hjälp från vårdens sida, till exempel genom informa-
tion och kunskap eller samtalshjälp. De kan också närvara vid träning eller vid 
planering av rehabilitering och fortsatt vård. Trots det så talade inte informanter-
na i de olika delstudierna mycket om sina anhöriga. De nämnde dem och stödet 
från de anhöriga framstod på många vis som värdefullt, men de anhörigas roll 
fick inte det utrymme i intervjuerna som hade förväntats. Detta är således ett om-
råde som skulle behöva utforskas ytterligare, både utifrån patienternas eget per-
spektiv och utifrån de anhörigas perspektiv. Vad händer till exempel med rela-
tionen mellan make och maka när den ena drabbas av hjärtsvikt ”mitt i livet”? 
Eller hur förändras relationen till barn eller åldrande föräldrar? Vad behöver an-
höriga för stöd från vården och hur upplever de sin livssituation? 
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Ett annat område där mer forskning behövs är i förhållande till patienternas 
arbetssituation. Många av de problem som informanterna beskrev i förhållande 
till arbete och sjukskrivning tycks ha sitt ursprung i bristande förståelse från vår-
dare, arbetsgivare, arbetskamrater eller Försäkringskassans handläggare. Sam-
ordning av hjälpinsatser och rehabilitering tycks till stor del saknas och arbetssi-
tuationen ger ofta upphov till uttalade slitningar i förhållande till patienternas 
upplevelse av sin livssituation. Interventionsstudier där olika modeller för sam-
ordning prövas och utvärderas skulle därför kunna vara synnerligen värdefulla i 
syfte att förbättra patienternas livssituation. 

Konklusion 
Studien visar att när människor som lever med hjärtsvikt i medelåldern upple-

ver att de får stöd av andra så finner de en inre styrka som de behöver för att 
kunna revidera sin livsmening och sina livsmål. Mot bakgrund av forskningens 
resultat framstår dock den vård de erhåller som delvis otillräcklig, vilket medför 
att det stöd patienterna behöver uteblir. För att medelålders människor som lever 
med hjärtsvikt ska få möjlighet att ta ansvar för sina hälsoprocesser krävs infor-
mation, kunskap och delaktighet i vården samtidigt som vården och vårdarna be-
höver fokusera mer än vad som sker idag på att stödja personerna i relation till 
deras sociala roller och nätverk. Mer kunskap behövs så att vården och vårdarna 
kan hjälpa denna, ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, marginaliserade grupp, att 
förstå sina förändrade upplevelser av sin kropp och sin hälsa och vad dessa upp-
levelser kan ha för följder för deras livssituation. 

Ett alltför ensidigt perspektiv i vården, oavsett om det är ett medicinskt eller 
ett vårdvetenskapligt perspektiv, riskerar att skymma patienternas eget perspek-
tiv och deras egna erfarenheter av att leva med, och vårdas för, hjärtsvikt. Den 
medicinska vården och behandlingen, som vid hjärtsvikt ofta är inriktad på att 
lindra eller kontrollera symtom, behöver därför kombineras med ett vårdveten-
skapligt perspektiv där lindrat lidande och ökat välbefinnande står i fokus. Sam-
tidigt finns det behov av att vårdarna snarare uppmärksammar patienternas för-
ändrade livssituation än strävar efter att få patienterna tillbaka till ett ”normalt” 
liv. Ett livsvärldsteoretiskt perspektiv i vården står inte i motsättning till vare sig 
det medicinska eller det vårdvetenskapliga perspektivet, utan innebär istället att 
båda dessa perspektiv kan förenas utan att det ena utesluter det andra. 

Forskningens validitet, objektivitet och 
generaliserbarhet 

En stor utmaning i forskning med en reflekterande livsvärldsansats är forska-
rens förmåga att tygla sin förståelse och att inte ge avkall på vetenskapligheten, 
det vill säga på objektiviteten och validiteten (Dahlberg et al., 2008). Vidare ska 
resultaten kunna generaliseras för att kunna ses som vetenskapliga (ibid.). I det 
följande beskrivs reflektioner kring forskningens validitet, objektivitet och gene-
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raliserbarhet. För reflektioner kring vetenskaplig hållning och delstudiernas ge-
nomförande hänvisas till metodavsnittet. 

Reflektioner kring valet av forskningsansats 
Varje vetenskap har ett perspektiv, en metodologi och ett innehåll, men i de 

flesta vetenskaper finns dessa inte tydligt uttalade (Kunz, 2007). I denna studie 
har jag försökt att belysa de filosofiska antaganden som mitt perspektiv, val av 
ämne och metod grundar sig i. När livsvärldsteori, vårdvetenskap och en feno-
menologisk metodansats förenas i forskning som rör människors livsvillkor i re-
lation till hälsa och vård, så innefattar det människornas eget perspektiv på deras 
levda erfarenheter och de behov de har, utan påverkan av teoretiska antaganden 
eller förklaringar. Fördelen med den valda ansatsen är den styrka som den ger 
när det gäller att få större förståelse för den mening, eller de innebörder, som 
finns i människors levda erfarenheter, utan att dessa reduceras. Utifrån forsk-
ningens syfte och de frågor som ställdes var det inte relevant att välja en metod 
av mer kvantitativ art, så som till exempel enkäter eller någon form av mätin-
strument, då dessa är alltför begränsade vad det gäller att få det djup och de ny-
anser av mänsklig erfarenhet som eftersträvades. En förutsättning för att använda 
en beskrivande fenomenologisk ansats är dock att informanternas beskrivningar 
är rika och mångfacetterade, vilket jag uppfattar att har varit i de föreliggande 
delstudierna. 

Objektivitet 
Objektivitet i forskning med en reflekterande livsvärldsansats innebär att med 

livsvärlden som utgångspunkt förstå ”sakerna” sådana som de visar sig (Palmer, 
1969/1988), vilket samtidigt förutsätter en öppenhet för det nya och det okända 
(Dahlberg et al., 2008). Objektivitet nås genom självkritisk hållning, självmedve-
tenhet och genom att forskaren ständigt ifrågasätter och betvivlar det han/hon 
tycker sig se eller förstå (ibid.). 

Centralt i forskning med en reflekterande livsvärldsansats är forskarens för-
måga att kritiskt analysera och utvärdera hur förförståelsen har påverkat forsk-
ningen samt reflektion kring hur denna påverkan kan hanteras och kontrolleras 
(Finlay, 2005). Vad det gäller min egen förförståelse så har jag erfarenhet av att 
under cirka 15 år ha arbetat som sjuksköterska, till största delen inom hjärtinten-
sivvård (HIA). Jag har träffat många människor med hjärtsvikt och jag har också 
teoretisk kunskap om hjärtsvikt. Jag hade när avhandlingsarbetet påbörjades en 
”egen” bild av vad det innebär att vara sjuk i hjärtsvikt, och jag trodde att jag 
visste att det innefattade ett stort lidande. Det var ju också det som till stor del 
utgjorde det huvudsakliga motivet för valet av ämne för avhandlingsarbetet. Det 
som överraskade mig och som inte var förväntat, var den styrka och den me-
ningsfullhet som mötte mig i informanternas berättelser. De har visat mig på ett 
övertygande sätt att innebörden av att leva med hjärtsvikt i medelåldern, innefat-
tar ett lidande, men att det också går att skapa mening i lidandet och att de, trots 
detta svåra, obotliga tillstånd, kan leva ett rikt och meningsfullt liv. Samtidigt har 
några informanter beskrivit ett lidande som på många vis varit svårare och djupa-
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re än jag utifrån min förförståelse hade kunnat ana. De djupa och existentiella in-
nebörder som har framträtt i analysarbetet har varit överraskande och har gett 
mig insikter som jag inte hade förväntat mig. 

Validitet 
Validitet i fenomenologisk forskning kan uppnås genom att forskningen möter 

följande kriterier (Giorgi, 1997): Forskningen ska vara 1) systematisk, det vill 
säga forskningsprocessens olika delar ska vara relaterade och det ska finnas en 
ordnad struktur, 2) metodisk, vilket innebär att den metod som används ska vara 
vedertagen och använd, 3) generaliserbar, vilket in detta sammanhang innebär att 
forskningens resultat ska vara användbara även utanför den omedelbara kontext 
där forskningen ägt rum, samt 4) kritisk, vilket innebär att forskningsprocessen 
och de framkomna resultaten kritiskt har granskats och utvärderats, först av fors-
karen själv och forskarens egen forskargrupp, och sedan av andra forskare 
(ibid.). 

I föreliggande ramberättelse, liksom i de ingående artiklarna, finns en syste-
matik, en ”röd tråd”, i form av de beskrivna ontologiska och epistemologiska 
grundantaganden som har fått genomsyra forskningen i sin helhet. De teoretiska 
utgångspunkterna är utförligt beskrivna och av texten framgår hur dessa har till-
lämpats. Vidare beskrivs forskningsprocessen detaljerat och utförligt. Systemati-
ken innebär också att texten ska hjälpa läsaren att förstå hur analysen gått till och 
att resultatet är ordnat och organiserat. Det innebär att fenomenets essens och 
generella struktur tydligt ska kunna förstås av läsaren. Det är även väsentligt att 
forskaren reflekterar över sin egen roll, både vid datainsamling och vid analys. 
Om någon annan person hade intervjuat samma informanter kanske informanter-
nas berättelser blivit delvis annorlunda. Intervjun formas av både intervjuare och 
informant och informanten väljer vad han eller hon vill dela med sig av. En an-
nan forskare med en annan förförståelse hade kanske förstått och beskrivit resul-
taten på ett delvis annat sätt. Något som har överraskat mig många gånger är 
emellertid att jag kan se spår av mina resultat i andras forskningsresultat, trots att 
jag aldrig tidigare tagit del av dessa. Som jag ser det bekräftar det både trovär-
dighet och tillförlitlighet i genomförande och resultat. 

Den metodologiska ansats som har använts är väldokumenterad och använd i 
ett flertal olika studier och av olika forskare. Den kritiska granskningen av av-
handlingsarbetet har genomförts genom diskussion och reflektion med mina 
handledare. Kritisk granskning har också skett vid olika seminarier under utbild-
ningens gång och genom deltagande och presentation vid nationella och interna-
tionella vetenskapliga konferenser. Vidare har samtliga i avhandlingen ingående 
artiklar publicerats (I, II, IV) eller kommer att publiceras (III) i internationella 
vetenskapliga tidskrifter105. 
––––––––– 
105 Artikel I har även granskats av tidskriften Evidence-Based Nursing (Spilsbury, 2008) med anled-

ning av att den uppfyllde följande kriterier: 1) Specificerad forskningsfråga; 2) Ändamålsenligt vald 
metod; 3) Väl beskriven och underbyggd metoddel; 4) Beskrivning av informanter samt aktuell 
kontext; 5) Ändamålsenlig datainsamling och analys; 6) Resultat och slutsatser väl förenliga med 
dataanalys. 
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Whittemore, Chase och Mandle (2001) utgår från validitet som ett övergri-
pande kvalitetsbegrepp för kvalitativ forskning. De föreslår fyra primära och sex 
sekundära begrepp som kan användas för att bedöma validiteten i ett forsknings-
projekt. De primära begreppen som bör ingå i all kvalitativ forskning är: trovär-
dighet (credibility), autencitet (authenticity), kritiskt förhållningssätt (criticality) 
och integritet (integrity). De sekundära begreppen, vilka inte måste finnas i alla 
studier, men som kan fördjupa de primära kriterierna, är: klarhet (explicitness), 
livlighet (vividness), kreativitet (creativity), noggrannhet (thoroughness), kon-
gruens (congruence) och känslighet (sensitivity) (ibid.). Det kritiska förhåll-
ningssättet samt kraven på integritet, kongruens, klarhet och noggrannhet har 
diskuterats ovan och i ramberättelsens metodavsnitt. 

Trovärdighet, äkthet och känslighet innebär att resultaten ska avspegla infor-
manternas upplevelser och den aktuella kontexten på ett trovärdigt sätt (Whitte-
more et al., 2001). Intervjuerna i föreliggande avhandling har utgått från infor-
manternas egna berättelser om sin livssituation. De har präglats av öppenhet, 
närhet och respekt. Jag har strävat efter att inte styra intervjuerna alltför mycket, 
samtidigt som jag har försökt rikta informanternas intentionalitet mot fenomenet. 
Intervjuerna avspeglar de delar av informanternas livssituation som de har velat 
dela med sig utav. 

En reflektion som kan göras, framför allt kring intervjuerna med männen, var 
att det var svårare att intervjua männen om deras behov av stöd än att intervjua 
kvinnorna. Männen uttryckte sig mer i termer av ”Jag har det stöd jag behöver” 
eller ”Jag behöver inget stöd”, än vad kvinnorna gjorde. Samtidigt framkom det 
under intervjuerna att männen, likväl som kvinnorna, hade behov av stöd från 
andra, fast jag fick ställa mina frågor på ett annat sätt än till kvinnorna för att få 
fram innebördsrika och nyanserade beskrivningar av fenomenet. Kanske en för-
klaring till detta kan finnas i intervjusituationen som sådan? I en intervju möts 
intervjuare och informant; två människor, som i det här fallet, inte har någon ti-
digare relation till varandra. Det går heller inte att bortse från att när två männi-
skor möts så möter de varandras manliga respektive kvinnliga kropp. I förelig-
gande intervjuer (framför allt delstudie III) har således en kvinna (jag) mött ett 
antal män, i min egen ålder eller något däröver, för att tala om männens utsatthet 
och sårbarhet. Kanske kan det vara problematiskt och svårt att i detta samman-
hang ge uttryck för erfarenheter som skulle kunna påverka både männens egna 
uppfattningar om dem själva och intervjuarens, min, uppfattning om dem som 
män? Det är möjligt att detta har påverkat intervjuernas utformning både i fråga 
om männens utsatthet, men också i samband med stöd mer generellt. 

Livlighet innebär att de beskrivningar av resultaten som presenteras i forsk-
ningsrapporten ska vara rika och utförliga (Whittemore et al., 2001). En svårig-
het har varit det begränsade utrymme som finns för att beskriva resultaten i arti-
kelform. Följden har blivit att många citat som kunde ha använts för att validera 
essensbeskrivningarna har utelämnats. Detta är ett problem som har sin grund i 
att det fortfarande är den kvantitativa forskningen som används som norm för 
hur forskning ska utföras och presenteras. Det begränsar också forskarens möj-
lighet till kreativitet då texterna måste abstraheras och kortas av så att nyanser 
och variationsrikedom riskerar att gå förlorad. En ytterligare brist inträffar vid 
översättning till engelska då många nyanser försvinner, trots hjälp av kunniga 
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och kompetenta språkgranskare106. Min förhoppning är att jag, trots det, har 
lyckats föra fram, beskriva och presentera forskningsresultaten på ett sådant sätt 
att komplexiteten och tvetydigheterna i informanternas livssituationer tydligt 
framträder för läsaren. 

Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet innebär att forskningen ska generera kunskap som sträcker 

sig bortom enskilda individer och deras erfarenheter (Dahlberg et al., 2008). 
Dahlberg et al. menar att generalisering av resultat i reflekterande livsvärlds-
forskning är komplext och måste bedömas utifrån varje enskild studie. Huvud-
principerna för att värdera en livsvärldsteoretisk studies generaliserbarhet är att 
det finns en generell struktur, att resultaten är applicerbara till en ny kontext och 
att forskningsresultaten kan användas för teoribildning (Dahlberg et al., 2008). 
Oavsett perspektiv måste all forskning vara metodologiskt och systematiskt ut-
förd och forskarens hållning ska vara självkritisk och reflekterande. Genom de-
taljerade beskrivningar och noggrant genomförd forskning kan då förståelse av 
mångfalden i människors upplevelser uppnås. 

En svårighet med att formulera och beskriva en generell struktur är att den ska 
bevara rikedomen och nyanserna i de enskilda upplevelserna samtidigt som be-
skrivningen ska vara på en generell nivå då den ska ge läsaren ny förståelse om, i 
det här fallet, att leva med hjärtsvikt i medelåldern. Gadamer (1960/2006) menar 
att all förståelse innebär någon form av tolkning. Tolkning innebär att något ge-
nerellt överförs till en specifik situation107. Syftet med förståelse är, enligt Ga-
damer, att hjälpa en person att agera i den situation han eller hon befinner sig 
i108. Om den nya kunskapen kan användas för att lösa teoretiska motsättningar, 
empiriska och/eller praktiska frågor, så kan den sägas vara generaliserbar (Chur-
chill & Wertz, 2001). 

Förståelsen och generaliserbarheten i föreliggande forskning kan således vär-
deras utifrån resultatens användbarhet i det konkreta mötet mellan två männi-
skor; mellan en vårdare och en människa som lever med hjärtsvikt i medelåldern. 
Resultaten lyfter fram och betonar patienternas eget perspektiv på vad det inne-
bär att leva med hjärtsvikt i medelåldern. De belyser på så vis olika omständig-
heter i patienternas livssituationer som kan kräva att vårdare anpassar eller för-
ändrar den rutin eller den standard som de vanligtvis använder sig av. Resultaten 
ska inte förstås som standardiserade riktlinjer eller principer som ska följas rigo-
röst, utan som en teoretisk tolkningsram för vårdaren i mötet med den enskilde 
patienten. 

 
––––––––– 
106 ”Att diskutera på ett främmande språk är som att klättra med ena handen bakbunden” (ur intervju 

med Horace Engdahl, DN, 2006-10-08). 
 
107

 ‘‘/.../applying something universal to a particular situation/.../’’ (Gadamer, 1960/2006, s. 310). 
108

 ‘‘/.../the true purpose of understanding is to inform an individual how to act in his or her present 
situation/.../’’ (Gadamer, 1960/2006, s. 168). 



 

86 

Litteratur 
Albert, N. M., Davis, M., & Young, J. (2002). Improving the care of patients dying of 

heart failure. Cleveland Clinic Journal of Medicine, 69 - (4), 321-328. 
Alvesson, M. & Deetz, S. (2000). Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitte-

ratur. 
Asp, M. (2002). Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund. 

Akademisk avhandling. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
Asp, M., & Fagerberg, I. (2005). Developing concepts in caring science based on a life-

world perspective. International Journal of Qualitative Methods, 4 - (2), Article 5. Re-
trieved [insert date] from http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/4_2/html/asp.htm 

Azár, M. (2001). Frihet, jämlikhet, brodermord: revolution och kolonialism hos Albert 
Camus och Frantz Fanon. Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion. 

Bengtsson, J. (1998). Fenomenologiska utflykter. Göteborg: Daidalos AB. 
Bengtsson, J. (2001). Sammanflätningar. Fenomenologi från Husserl till Merleau-Ponty. 

Göteborg: Daidalos AB. 
Bennett, S. J., Perkins, S. M., Lane, K. A., Deer, M., Brater, D. C., & Murray, M. D. 

(2001). Social support and health-related quality of life in chronic heart failure pa-
tients. Quality of Life Research, 10 - (8), 671-682. 

Björkelund, C., Bengtsson, C., Schenck-Gustafsson, K., & Swahn, E. (2001). Hantering 
av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhänderta-
ganden, diagnoser och behandlingar. Läkartidningen, 98 - (30-31), 3314-3318. Re-
view. 

Blue, L., & McMurray, J. (2005). How much responsibility should heart failure nurses 
take? European Journal of Heart Failure, 7 - (3), 351-361. Review. 

Bowling, A. (1995). What things are important in people’s lives? A survey of the public’s 
judgments to inform scales of health related quality of life. Social Science and Medi-
cine, 41 - (10), 1447-1462. 

Boyd, K., Murray, S. A., Kendall, M., Worth, A., Bentond, F., & Clausen, H. (2004). Liv-
ing with advanced heart failure: A prospective, community-based study of patients and 
their carers. European Journal of Heart Failure, 6 - (5), 585-591. 

Braunwald, E. (1997). Heart disease. A textbook of cardiovascular medicine. 5th ed. Phil-
adelphia, Pennsylvania: W. B. Saunders Company. 

Brännström, M. (2007). Ett liv i berg och dalbana: innebörder av att leva med svår kro-
nisk hjärtsvikt i palliativ avancerad hemsjukvård utifrån patienters, närståendes och 
sjuksköterskors berättelser. Doktorsavhandling. Umeå Universitet, Institutionen för 
omvårdnad samt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. 

Bullington, J. (2007). Psykosomatik: om kropp, själ och meningsskapande. Lund: Studen-
tlitteratur. 

Carel, H. (2007). Can I be ill and happy? Philosophia, 35 - (2), 95-110. 
Cassell, E. J. (2001). The phenomenon of suffering and its relationship to pain. I: K. 

Toombs (Red): Handbook of phenomenology and medicine. Dordrecht; Boston: Kluw-
er Academic. 

Cassell, E. J. (2004). The nature of suffering and the goals of medicine. New York: Ox-
ford University Press. 

Cavalcante Schuback, M. S. (2006a). The knowledge of attention. International Journal 
of Qualitative Studies on Health and Well-being, 1 - (3), 133-140. 

Cavalcante Schuback, M. S. (2006b). Lovtal till intet – essäer om filosofisk hermeneutik. 
Göteborg: Glänta Produktion. 



 

87 

Charmaz, K. (1983). Loss of self: a fundamental form of suffering in the chronically ill. 
Sociology of Health & Illness, 5 - (2), 168-195. 

Charmaz, K. (1994). Identity dilemmas of chronically ill men. The Sociological Quarter-
ly, 35 - (2), 269-288. 

Charmaz, K. (1995). The body, identity, and self: Adapting to impairment. The Sociologi-
cal Quarterly, 36 - (4), 657-680. 

Churchill, S. D. & Wertz, F. J. (2001). An introduction to phenomenological research in 
psychology: historical, conceptual and methodological foundations. I: K. J. Schneider, 
J. F. T. Bugentall, & J. F. Pierson, (Red.), The handbook of humanistic psychology: 
Leading edges in theory, research, and practice. London: Sage. 

Clark, J. C., & Lan, V. M. (2004). Heart failure patient’s learning needs after hospital dis-
charge. Applied Nursing Research, 17 - (3) 150-157. 

Corbin, J. M. (2003). The body in health and illness. Qualitative Health Research, 13 - 
(2), 256-268. 

Costello, J. A., & Boblin, S. (2004). What is the experience of men and women with con-
gestive heart failure? Canadian Journal of Cardiovascular Nursing, 14 - (3), 9-20. 

Dahlberg, K. (2002). Vårdlidande – det onödiga lidandet. Vård i Norden, 22 - (1), 4-8. 
Dahlberg, K. (2006a). Did Husserl change his mind? I: P. D, Ashworth & M. C, Chung 

(Red), Phenomenology and psychological science: Historical and philosophical per-
spectives. New York: Springer. 

Dahlberg, K. (2006b). The essence of essences – the search for meaning structures in 
phenomenological analysis of lifeworld phenomena. International Journal of Qualita-
tive Studies on Health and Well-being, 1 - (1), 11–19. 

Dahlberg, K. (2006c).'The Individual in the World - The World in the Individual': To-
wards a Human Science Phenomenology that Includes the Social World. The Indo-
Pacific Journal of Phenomenology, 6 (Special edition: Methodology.) 

Dahlberg, K., & Dahlberg, H. (2004). Description vs. interpretation - a new understanding 
of an old dilemma in human science research. Journal of Nursing Philosophy, 5 - (3), 
268-273. 

Dahlberg, K., Dahlberg, H., & Nyström, M. (2008). Reflective lifeworld research. (Sec-
ond revised edition). Lund: Studentlitteratur. 

Dahlberg, K., Drew, N., & Nyström, M. (2001). Reflective lifeworld research. Lund: Stu-
dentlitteratur. 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B. O., & Fagerberg, I. (2003). Att 
förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

Daly, M., & Rake, K. (2003). Gender and the welfare state: care, work and welfare in 
Europe and the USA. Cambridge; Malden, MA: Polity Press, in association with 
Blackwell Publishing Ltd. 

de Beauvoir, S. (1949/2002). Det andra könet. [Le deuxième sexe] (A. Inczeèdy-Gombos 
& Å. Moberg, övers., i samarbete med Eva Göthlin). Stockholm: Norstedt. 

Dougherty, C. M., Pyper, G. P., Au, D. H., Levy, W. C., & Sullivan, M. D. (2007). Drift-
ing in a shrinking future: living with advanced heart failure. Journal of Cardiovascular 
Nursing. 22 - (6), 480-487. 

Ducharme, A., Doyon, O., White, M., Rouleau, J. L., & Brophy, J. M. (2005). Impact of 
care at a multidisciplinary congestive heart failure clinic: a randomized trial. Canadian 
Medical Association Journal, 173 - (1), 40-45. 

Ekebergh, M. (2001). Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap. Reflektionens betydelse 
för lärandet. Doktorsavhandling. Åbo akademi, Enheten för vårdvetenskap. 

Ekman, I., & Ehrenberg, A. (2002). Fatigue in chronic heart failure - does gender make a 
difference? European Journal of Cardiovascular Nursing, 1 - (1) 77-82. 



 

88 

Ekman, I., Ehnfors, M., & Norberg, A. (2000). The meaning of living with severe chronic 
heart failure as narrated by elderly people. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 
14 - (2), 130-136. 

Ekman, I., Kjörk, E., & Andersson, B. (2007). Self-assessed symptoms in chronic heart 
failure - important information for clinical management. European Journal of Heart 
Failure, 9 - (4), 424-428. 

Ekman, I., Lundman, B., & Norberg, A. (1999). The meaning of hospital care, as narrated 
by elderly patients with chronic heart failure. Heart & Lung, 28 - (3), 203-209. 

Ekman, I., Schaufelberger, M., Kjellgren, K. I., Swedberg, K., & Granger, B. B. (2007) 
Standard medication information is not enough: poor concordance of patient and nurse 
perceptions. Journal of Advanced Nursing, 60 - (2), 181–186. 

Ekstedt, M., & Fagerberg, I. (2005). Lived experiences of the time preceding burnout. 
Journal of Advanced Nursing, 49 - (1), 59-67. 

Eldh, A. C. (2006). Patient participation – what it is and what it is not. Doktorsavhand-
ling. Örebro universitet, Hälsovetenskapliga institutionen. 

Eldh, A. C., Ehnfors, M., & Ekman, I. (2006). The meaning of patient participation for 
patients and nurses at a nurse-led clinic for chronic heart failure. European Journal of 
Cardiovascular Nursing, 5 - (1), 45-53. 

Enns, C., & Gregory, D. (2007). Lamentation and loss: expressions of caring by contem-
porary surgical nurses. Journal of Advanced Nursing, 58 - (4), 39-47. Epub 2007 april 
10. Review. 

Eriksen, E., & Weigård, J. (2000). Habermas politiska teori. Lund: Studentlitteratur. 
Eriksson, K. (1987/1997). Vårdandets idé. Stockholm: Liber AB. 
Eriksson, K. (1989/1996). Hälsans idé. Stockholm: Ahlmqvist & Wiksell. 
Eriksson, K. (1993). Möten med lidanden. Vasa: Åbo akademi. 
Eriksson, K. (1994/2003). Den lidande människan. Stockholm: Liber AB. 
Eriksson, K. (1997). Mot en vårdetisk teori. Hoitotyön vuosikirja 1997. Tampere: Tam-

mer-Paino. 
Eriksson, K. (2002). Caring Science in a New Key. Nursing Science Quarterly, 15 - (1), 

61-65. 
Europé, E., & Tyni-Lenné, R. (2004). Qualitative analysis of the male experience of heart 

failure. Heart & Lung, 33 - (4), 227-234. 
Europé, E., Axelsson, K., & Tyni-Lenné, R. (2001). Om upplevelse av sjukdom och livs-

situation hos kvinnor med kronisk hjärtsvikt. Nordisk Fysioterapi, 5 - (2), 50-57. 
Evangelista, L. S., Kagawa-Singer, M., & Dracup, K. (2001). Gender differences in health 

perceptions and meaning in persons living with heart failure. Heart & Lung, 30 - (3), 
167-176. 

Evangelista, L., Doering, L. V., Dracup, K., Westlake, C., Hamilton, M., & Fonarow, G. 
C. (2003). Compliance behaviours of elderly patients with advanced heart failure. 
Journal of Cardiovascular Nursing, 18 - (3), 197-206; quiz 207-208. 

Fagerberg, I. (2004). Registered Nurses' work experiences: personal accounts integrated 
with professional identity. Journal of Advanced Nursing, 46 - (3), 284-291. 

Falk, K., Granger, B. B., Swedberg, K., & Ekman, I. (2007). Breaking the vicious circle 
of fatigue in patients with chronic heart failure. Qualitative Health Research, 17 - (8), 
1020-1027. 

Falk, S., Wahn, A. K., & Lidell, E. (2007). Keeping the maintenance of daily life in spite 
of chronic heart failure. A qualitative study. European Journal of Cardiovascular 
Nursing, 6 - (3), 192-199. 

Finfgeld-Connett, D. (2005). Clarification of social support. Journal of Nursing Scholar-
ship, 37 - (1), 4-9. 



 

89 

Finlay, L. (2005; pending). The reduction and reflexivity: a dialectical dance? Journal of 
Phenomenological Psychology. Hämtad 2007-10-01 från 
www.lindafinlay.co.uk/The_reduction_and_reflexivity_JPP.doc. 

Foucault, M. (1963/1994). The birth of the clinic. An archaeology of medical perception. 
[Naissance de la Clinique]. (A. M. Sheridan Smith, övers.) New York: Vintage Books. 

Foucault, M. (1975/1993). Övervakning och straff: fängelsets födelse. [Surveiller et Pu-
nir.] (C. G. Bjurström, övers.) Lund: Arkiv förlag. 

Fredlund, P. (2004). Inledning. I: M., Merleau-Ponty. Lovtal till filosofin. Essäer i urval. 
Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion. 

Fredriksson, M. (2004). Skilda verkligheter. En kärlekshistoria. Stockholm: Piratförlaget. 
Freedland, K. E., Rich, M. W., Skala, J. A., Carney, R. M., Davila-Roman, V. G., & Jaffe, 

A. S. (2003). Prevalence of depression in hospitalized patients with congestive heart 
failure. Psychosomatic Medicine, 65 - (1), 119-128. 

Friberg, F., & Hansson Scherman, M. (2005) Can a teaching and learning perspective 
deepen understanding of the concept of compliance? A theoretical discussion. Scandi-
navian Journal of Caring Sciences, 19 - (3), 274–279. 

Friberg, F., & Öhlén, J. (2007). Searching for knowledge and understanding while living 
with impending death – a phenomenological case study. International Journal of 
Qualitative Studies on Health and Well-being, 2 - (4), 217-226. 

Gadamer, H-G. (1960/2006). Truth and Method. [Wahrheit und Methode. Grundzüge ei-
ner philosophischen Hermeneutik]. (J. Weinsheimer & D. G. Marshall, övers.). Lon-
don: Continuum Impacts. 

Gadamer, H-G. (1993/1996). The enigma of health: the art of healing in a scientific age. 
[Über die Verborgenheit der Gesundheit, Aufsätze und Vorträge]. (J. Gaiger & N. 
Walker, övers.) Stanford, CA: Stanford University Press. 

Gadamer, H-G. (1993/2003). Den gåtfulla hälsan. [Über die Verborgenheit der Gesund-
heit, Aufsätze und Vorträge]. (J. Jakobsson, övers.). Ludvika: Dualis Förlag AB. 

Giorgi, A. (1997). The theory, practice, and evaluation of the phenomenological method 
as a qualitative research procedure. Journal of Phenomenological Psychology, 28 - (2), 
235-261. 

Giorgi, B. (2006). Can an empirical psychology be derived from Husserl's philosophy? I: 
P. D, Ashworth & M. C, Chung (Red), Phenomenology and psychological science: 
Historical and philosophical perspectives. New York: Springer. 

Glasberg, A. L., Norberg, A., & Söderberg, A. (2007). Sources of burnout among health-
care employees as perceived by managers. Journal of Advanced Nursing, 60 - (1), 10-
19. 

Gott, M., Barnes, S., Parker, C., Payne, S., Seamark, D., Gariballa, S., & Small, N. (2007) 
Dying trajectories in heart failure. Palliative Medicine, 21 - (2), 95-99. 

Grigioni, F., Carigi, S., Grandi, S., Potena, L., Coccolo F., et al. (2003). Distance between 
patients' subjective perceptions and objectively evaluated disease severity in chronic 
heart failure. Psychotherapy and Psychosomatics, 72 - (3), 166-170. 

Gustafsson, F., & Arnold, J. M. (2004). Heart failure clinics and outpatient management: 
review of the evidence and call for quality assurance. European Heart Journal, 25 - 
(18), 1596-1604. Review. 

Haynes, R. B., Yao, X., Degani, A., Kripalani, S., Garg, A., & McDonald, H. P. (2005). 
Interventions for enhancing medication adherence. Cochrane Database of Systematic 
Reviews (Online), 19 - (4), CD000011. Review. 

Heartfield, M. (1996). Nursing documentation and nursing practice: a discourse analysis. 
Journal of Advanced Nursing, 24 - (1), 98-103. 

Heidegger, M. (1927/2004). Varat och Tiden 1. [Sein und Zeit] (R. Matz, övers.). Göte-
borg: Daidalos AB. 



 

90 

Heinämaa, S. (1998). ”Kvinna - natur, produkt, stil?: en omprövning av den feministiska 
vetenskapsfilosofins grunder”. Kvinnovetenskaplig Tidskrift, 19 - (1), 33-48. 

Heinämaa, S. (1999). Simone de Beauvoir’s phenomenology of sexual difference. Hypa-
tia, 14 - (4), 114-133. 

Hinson Langford, C. P., Bowsher, J., Maloney, J. P. & Lillis P. P. (1997). Social support: 
a conceptual analysis. Journal of Advanced Nursing, 25 - (1), 95-100. Review. 

Horne, G, & Payne, S. (2004). Removing the boundaries: palliative care for patients with 
heart failure. Palliative Medicine, 18 - (4), 291-296. 

Horowitz, C. R., Rein, S. B., & Leventhal, H. (2004). A story of maladies, misconceptions 
and mishaps: effective management of heart failure. Social Science & Medicine, 58 - 
(3), 631-643. 

Hunt, S. A., Abraham, W. T., Chin, M. H., Feldman, A. M., Francis, G. S., Ganiats, T. G., 
et al. (2005). ACC/AHA 2005 Guideline Update for the Diagnosis and Management of 
Chronic Heart Failure in the Adult - Summary Article A Report of the American Col-
lege of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 
(Writing Committee to Update the 2001 Guidelines for the Evaluation and Manage-
ment of Heart Failure) Journal of the American College of Cardiology, 46 - (6), 1116-
1143. 

Hupcey, J. E. (1998). Clarifying the social support theory-research linkage. Journal of 
Advanced Nursing, 27 - (6), 1231-1241. 

Hupcey, J. E. (2001). The meaning of social support for the critically ill patient. Intensive 
and Critical Care Nursing, 17 - (4), 206-212. 

Husserl, E. (1900/1998). Logiska undersökningar 1 - Prolegomena till den rena logiken. 
[Logische Untersuchungen Bd. 1. Prolegomena zur reinen Logik.] (J. Jacobsson, 
övers.). Stockholm: Bokförlaget Thales. 

Husserl, E. (1913/2004). Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi. 
[Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes 
Buch. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie.] (J. Jakobsson, övers.). 
Stockholm: Bokförlaget Thales. 

Hägglund, L. (2007). Man måste vila emellanåt: Patienters självskattade och berättade 
erfarenheter av att leva med kronisk hjärtsvikt. Doktorsavhandling. Umeå universitet, 
Institutionen för omvårdnad samt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. 

Jaarsma, T., Abu-Saad, H. H., Dracup, K. & Halfens, R. (2000). Self-care behaviour of 
patients with heart failure. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 14 - (2), 112-119. 

Jacobsen, B. (1998/2006). Existensens psykologi. En introduktion. [Eksistensens psykolo-
gi. En introduktion.]. (M. Wentz Edgardh, övers.). Stockholm: Natur och Kultur. 

Jansson, P. (2005). Psykoanalysens (Freud och Lacan) syn på maktförhållandet och eti-
ken i behandlingssituationen. Opublicerad föreläsning, Växjö universitet. 2005-12-13. 

Joekes, K., van Elderen, T., & Schreurs, K. (2007). Self-efficacy and overprotection are 
related to quality of life, psychological well-being and self-management in cardiac pa-
tients. Journal of Health Psychology, 12 - (1), 4–16. 

Johannisson, K. (1990). Medicinens öga. Sjukdom, medicin och samhälle - historiska er-
farenheter. Stockholm: Norstedts. 

Johannisson, K. (2004). Tecknen. Stockholm: Norstedts. 
Johannisson, K. (2006). Hur skapas en diagnos? Ett historiskt perspektiv. I: G. Haller-

stedt, (Red.). Diagnosens makt. Om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Daidalos 
AB. 

Johnson, M. J., & Houghton, T. (2006). Palliative care for patients with heart failure: de-
scription of a service. Palliative Medicine, 20 - (3), 211-214. 

Kahn, D. L., & Steeves, R. H. (1995). The significance of suffering in cancer care. Semi-
nars in Oncology Nursing, 11 - (1), 9-16. 



 

91 

Kasén, A. (1997). Vårdrelationen - verklighet och vision i patientens värld: en hermeneu-
tisk studie. Licentiatavhandling. Åbo akademi, Enheten för vårdvetenskap. 

Kleinmann, A. (1980). Patients and healers in the context of culture. Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press. 

Kristoffersen, K. (1999). Mental lidelse. Et kjernebegrep i sykepleie? Vård i Norden, 19 - 
(1), 42-46. 

Kunz, G. (1998). The paradox of power and weakness: Levinas and an alternative para-
digm for psychology. Albany: State University of New York Press. 

Kunz, G. (2007). A fundamental paradigm change in psychology. Opublicerad föreläs-
ning, Växjö universitet. 2007-09-18. 

Kutzleb, J., & Reiner, D. (2006). The impact of nurse-directed patient education on qual-
ity of life and functional capacity in people with heart failure. Journal of the American 
Academy of Nurse Practitioners, 18 - (3). 116-123. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
Kvigne, K., & Kirkevold, M. (2002). A feminist perspective on stroke rehabilitation: the 

relevance of de Beauvoir’s theory. Nursing Philosophy, 3 - (2), 79-89. 
Källerwald, S. (2007). I skuggan av en hotad existens – om striden mellan biologi och exi-

stens i vården av patienter med malignt lymfom. Doktorsavhandling. Växjö universitet. 
Lacan, J. (2000). Psykoanalysens etik: sjunde seminariet 1959-1960. Stockholm: Natur 

och kultur. 
Landmark, B. T., & Wahl, A. (2002). Living with newly diagnosed breast cancer: a quali-

tative study of 10 women with newly diagnosed breast cancer. Journal of Advanced 
Nursing, 40 - (1), 112-121. 

Levenson, J. W., McCarthy, E. P., Lynn, J., Davis, R. B., & Philips, R. S. (2000). The last 
six months of life for patients with congestive heart failure. Journal of the American 
Geriatrics Society, 48 - (5), S101-109. 

Levinas, E. (1982/1988). Etik och oändlighet. Samtal med Philippe Nemo. [Ethique et in-
fini: dialogues avec Philippe Nemo]. (M. Gunnarsson Contassot, övers.). Stockholm; 
Lund: Symposion. 

Liedman, S. E. (2001). Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper. Stockholm: Bon-
niers. 

Lindsey, E. (1996). Health within illness: experiences of chronically ill/disabled people. 
Journal of Advanced Nursing, 24 - (3), 465-472. 

Lindsey, E., & Hartrick, G. (1996). Health-promoting nursing practice: the demise of the 
nursing process? Journal of Advanced Nursing, 23 - (1), 106-112. 

Lindwall, L. (2004). Kroppen som bärare av hälsa och lidande. Doktorsavhandling. Åbo 
akademi, Enheten för vårdvetenskap. 

Lundgren-Gothlin, E. (1991). Kön och existens. Studier i Simone de Beauvoirs Le Deu-
xième Sexe. Göteborg: Daidalos. 

Lupton, D. (1994). Medicine as culture: Illness, disease and the body in western societies. 
London: Sage Publications. 

Luttik, M. L., Jaarsma, T., Moser, D., Sanderman, R. & van Veldhuisen, D. J. (2005). The 
importance and impact of social support on outcomes in patients with heart failure: an 
overview of the literature. Journal of Cardiovascular Nursing, 20 - (3), 162-169. Revi-
ew. 

Läkemedelsverket. (2006). Diagnostik och behandling av kronisk hjärtsvikt – behand-
lingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 1:2006. Hämtad 2007-10-01 
från http://www.lakemedelsverket.se/upload/Hälso-
%20och%20sjukvård/behandlingsrek/hjartsvikt.pdf. 

MacMahon, K. M., & Lip, G. Y. (2002). Psychological factors in heart failure: a review 
of the literature. Archives of Internal Medicine, 162 - (5), 509-516. Review. 



 

92 

Mahoney, J. S. (2001). An ethnographic approach to understanding the illness experiences 
of patients with congestive heart failure and their family members. Heart & Lung, 30 - 
(6), 429-436. 

Margalit, A. (1996/1998). Det anständiga samhället: för en värdighetens politik. [The de-
cent society]. T. Winqvist, övers.). Göteborg: Daidalos. 

Margalit, A. (2001). Privacy in the decent society. Social Research, 68 - (1), 255-269. 
Masoudi, F. A., Rumsfeld, J. S., Havranek, E. P., House, J. A., Peterson, E. D., Krumholz, 

H. M., et al. (2004). Age, functional capacity, and health-related quality of life in pa-
tients with heart failure. Journal of Cardiac Failure, 10 - (5), 368-373. 

McDonald, C., & McIntyre, M. (2001). Reinstating the marginalized body in nursing sci-
ence: epistemological privilege and the lived life. Nursing Philosophy, 2 - (3), 234-
239. 

McLean, A. S., Eslick, G. D., & Coats, A. J. (2007). The epidemiology of heart failure in 
Australia. International Journal of Cardiology, 118 - (3), 370-374. 

McMurray, J. J., & Stewart, S. (2000). Epidemiology, aetiology, and prognosis of heart 
failure. Heart, 83 - (5), 596-602. Review. 

Merleau-Ponty, M. (1945/2002). Phenomenology of perception. [Phénoménologie de la 
perception] (C. Smith, övers.). London: Routledge. 

Merleau-Ponty, M. (1945/2005). Phenomenology of perception. [Phénoménologie de la 
perception] (C. Smith, övers.). London: Routledge. 

Merleau-Ponty, M. (1964/1968). The Visible and the Invisible. [Le Visible et l'invisible]. 
(A. Lingis, övers.). Evanston: Northwestern University Press. 

Merleau-Ponty, M. (2004). Lovtal till filosofin. Essäer i urval. Eslöv: B. Östlings bokför-
lag Symposion. 

Moch, S. D. (1998). Health-within-illness: concept development through research and 
practice. Journal of Advanced Nursing, 28 - (2), 305-310. 

Moi, T. (1999). What is a woman? And other essays. Oxford: Oxford University Press. 
Moons, P., Budts, W., & De Geest, S. (2006). Critique on the conceptualisation of quality 

of life: a review and evaluation of different conceptual approaches. International Jour-
nal of Nursing Studies, 43 - (7), 891-901. Review. 

Moser, D. K., & Worster, P. L. (2000). Effect of psychosocial factors on physiologic out-
comes in patients with heart failure. Journal of Cardiovascular Nursing, 14 - (4), 106-
115. Review. 

Mosterd, A., & Hoes, A. W. (2007). Clinical Epidemiology of heart failure. Heart, 93 - 
(9), 1137-1146. 

Murberg, T. A., & Bru, E. J. (2001). Social relationships and mortality in patients with 
congestive heart failure. Journal of Psychosomatic Research, 51 - (3), 521-527. 

Murray, J. S. (2000). A concept analysis of social support as experienced by sibling of 
children with cancer. Journal of Pediatric Nursing, 15 - (5), 313-322. 

Murray, S. A., Kendall, M., Boyd, K., Worth, A., & Benton, T. F. (2004). Exploring the 
spiritual needs of people dying of lung cancer or heart failure: a prospective qualitative 
interview study of patients and their carers. Palliative Medicine, 18 - (1), 39-45. 

Mårtensson, J., Karlsson, J. E., & Fridlund, B. (1997). Male patients with congestive heart 
failure and their conception of the life situation. Journal of Advanced Nursing, 25 - (3), 
579-586. 

Mårtensson, J., Karlsson, J. E., & Fridlund, B. (1998). Female patients with congestive 
heart failure: how they conceive their life situation. Journal of Advanced Nursing, 28 - 
(6), 1216-1224. 

Najafi, F., Dobson, A. J., & Jamrozik, K. (2006). Is mortality from heart failure increasing 
in Australia? An analysis of official data on mortality for 1997-2003. Bulletin of the 
World Health Organization, 84 - (9), 722-728. 



 

93 

Nationalencyklopedin. (2008). Hämtad 2008-03-12 från http://www.NE.se 
Nordgren, L., & Olsson, H. (2004). Palliative care in a coronary care unit: a qualitative 

study of physicians' and nurses' perceptions. Journal of Clinical Nursing, 13 - (2), 185-
193. 

Nordgren, L., & Sörensen, S. (2003). Symptoms in the last six months of life in patients 
with heart failure. European Journal of Cardiovascular Nursing, 2 - (3), 213-217. 

Palmer, R. E. (1969/1988). Hermeneutics. Interpretation theory in Schleiermacher, 
Dilthey, Heidegger and Gadamer. Evanston, IL: North Western University Press. 

Parse, R. R. (1990). Health: A personal commitment. Nursing Science Quarterly, 3 - (3), 
136-140. 

Pingel, B., & Robertsson, H. (1998). Yrkesidentitet i sjukvård – position, person och kön. 
Arbete och Hälsa 1998:13, Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

Polkinghorne, D. (2004). Practice and the human sciences: The case for a judgment-
based practice of care. Albany: State University of New York Press. 

Rabelo, E. R., Aliti, G. B., Domingues, F. B., Ruschel, K. B., & de Oliveira Brun, A. 
(2007). What to teach to patients with heart failure and why: the role of nurses in heart 
failure clinics. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 15 - (1), 165-170. 

Remme, W. J., & Swedberg, K. (2001). Guidelines for the diagnosis and treatment of 
chronic heart failure. European Heart Journal, 22 - (17), 1527-1560. 

Remme, W. J., McMurray, J. J., Rauch, B., Zannad, F., Keukelaar, K., Cohen-Solal, A., et 
al. (2005). Public awareness of heart failure in Europe: first results from SHAPE. 
European Heart Journal, 26 - (22), 2413-2421. 

Rhodes, D. L., & Bowles, C. L. (2002). Heart failure and its impact on older women's 
lives. Journal of Advanced Nursing, 39 - (5), 441-449. 

Riedinger, M. S., Dracup, K. A., & Brecht, M. L. (2000). Predictors of quality of life in 
women with heart failure. The Journal of Heart and Lung Transplantation, 19 - (6), 
598-608. 

Riedinger, M. S., Dracup, K. A., Brecht, M. L., Padilla, G., Sarna, L., & Ganz, P. A. 
(2001). Quality of life in patients with heart failure: do gender differences exist? Heart 
& Lung, 30 - (2), 105-116. 

RiksSvikt. (2006). RiksSvikt – Nationellt hjärtsviktsregister. Årsrapport 2006. Hämtad 
2007-12-05 från http://www.ucr.uu.se/rikssvikt/ documents/2006_ARSRAPPORT.pdf 

Roccaforte, R., Demers, C., Baldassarre, F., Teo, K. K., & Yusuf, S. (2005). Effectiveness 
of comprehensive disease management programmes in improving clinical outcomes in 
heart failure patients. A meta-analysis. European Journal of Heart Failure, 7 - (7), 
1133-1144. Erratum in: European Journal of Heart Failure, (2006). 88 - (2), 223-224. 

Ruin, H. (2005). Kommentar till Heideggers Varat och Tiden. Huddinge: Södertörns Hög-
skola. 

Råheim, M. (2002). Kroppsfenomenologi – innsikt relevant for klinisk praksis. Tidsskrift 
Norsk Laegerforening, 25 - (122), 2477-2480. 

Sarkadi, A. (2001). The borderland between care and self-care. Doktorsavhandling. Upp-
sala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 

Sarvimäki, A. (2003). Vulnerability, frailty and care. Presentation. The 22nd Interna-
tional Human Science Research Conference; Human Science and Human Vulnerabil-
ity. Stockholm 2003-08-13 - 2003-08-16. 

Schwarz, K. A., & Dunphy, G. (2003). An examination of perceived stress in family care-
givers of older adults with heart failure. Experimental Aging Research, 29 - (2), 221-
235. 

Scott, L. D., Setter-Kline, K., & Britton, A. S. (2004). The effects of nursing interventions 
to enhance mental health and quality of life among individuals with heart failure. Ap-
plied Nursing Research, 17 - (4), 248-256. 



 

94 

Segesten, K. (1984). Patienters upplevelser av trygghet och otrygghet. Göteborg: K & K 
Segesten. 

Selman, L., Harding, R., Beynon, T., Hodson, F., Coady, E., Hazeldine, C., et al. (2007). 
Improving end-of-life care for patients with chronic heart failure: "Let's hope it'll get 
better, when I know in my heart of hearts it won't". Heart, 93 - (8), 963-967. 

SFS 2003:460. Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 
Rättsnätet™. Hämtad 2007-10-02 från 
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20030460.HTM. 

Socialstyrelsen. (2007). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2007. Det medicinska och 
hälsoekonomiska faktadokumentet för hjärtsvikt - preliminär version. Hämtad 2007-
10-01 från http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9726/2007-102-15.htm. 

Spilsbury, K (commentator). (2008). Middle-aged people with chronic heart failure ex-
perienced the frustrations of living with an unpredictable and failing body. Evidence-
Based Nursing, 11 – (1), 32. 

Stewart, S., MacIntyre, K., Hole, D. J., Capewell, S., & McMurray, J. J. V. (2001). More 
‘malignant’ than cancer? Five-year survival following a first admission for heart fail-
ure. European Journal of Heart Failure, 3 - (3), 315-322. 

Stewart, S., Moser, D. M., & Thompson, D. R. (2004). Caring for the heart failure pa-
tient: A textbook for the health care professional. London: Martin Dunitz. 

Strömberg, A. & Dahlström, U. (2004). Heart failure clinics have decreased mortality and 
hospitalisation rates in Sweden. European Heart Journal, 25 - (15), 1368-1369; author 
reply. 

Strömberg, A. & Mårtensson, J. (2003). Gender differences in patients with heart failure. 
European Journal of Cardiovascular Nursing, 2 - (1), 7-18. Review. 

Strömberg, A. (2005). The crucial role of patient education in heart failure. European 
Journal of Heart Failure, 7 - (3), 363-369. Review. 

Subramanian, U., Weiner, M., Gradus-Pizlo, I., Wu, J., Tu, W., & Murray, M. D. (2005) 
Patient perception and provider assessment of severity of heart failure as predictors of 
hospitalization. Heart & Lung, 34 - (2), 89-98. 

Swedberg, K., Cleland, J., Dargie, H., Drexler, H., Follath, F., Komajda, M., et al. (2005). 
Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: executive summary 
(update 2005): The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Fail-
ure of the European Society of Cardiology. European Heart Journal, 26 - (11), 1115-
1140. 

Svenaeus, F. (2000). The body uncanny - further steps towards a phenomenology of ill-
ness. Medicine, Health Care, and Philosophy, 3 - (2), 125-137. 

Svenaeus, F. (2001). The phenomenology of health and illness. I: K. Toombs (Red): 
Handbook of phenomenology and medicine. Dordrecht; Boston: Kluwer Academic. 

Svenaeus, F. (2003a). Sjukdomens mening. Stockholm: Natur och Kultur. 
Svenaeus, F. (2003b). Efterord. (i Gadamer, H-G. (1993/2003). Den gåtfulla hälsan. 

[Über die Verborgenheit der Gesundheit, Aufsätze und Vorträge]. (J. Jakobsson, 
övers.). Ludvika: Dualis Förlag AB. 

Sykepleiernes Samarbeid i Norden. (2003). Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i 
Norden. Hämtad 2007-10-15 från http://www.vardinorden.org/ssn/etikk.pdf. 

Thorne, S. E. (1999). The science of meaning in chronic illness. International Journal of 
Nursing Studies, 36 - (5), 397-404. 

Toombs, K. (1993). The meaning of illness – a phenomenological account of the different 
perspectives of physician and patient. Philosophy & Medicine, 42. Boston: Kluwer 
Academic Publishers. 

Torjuul, K., & Sørlie V. (2006). Nursing is different than medicine: ethical difficulties in 
the process of care in surgical units. Journal of Advanced Nursing, 56 - (4), 404-413. 



 

95 

van der Wal, M. H., Jaarsma, T., & van Veldhuisen, D. J. (2005). Non-compliance in pa-
tients with heart failure; how can we manage it? European Journal of Heart Failure, 7 
- (1), 5-17. 

Ward, C. (2002). The need for palliative care in the management of heart failure. Heart, 
87 - (3), 294-298. Review. 

Whittemore, R., Chase, S. K., & Mandle, C. L. (2001). Validity in qualitative research. 
Qualitative Health Research, 11 - (4), 522-537. 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur. 
Williams, P., Barclay, L., & Schmied, V. (2004). Defining social support in context: a 

necessary step in improving research, intervention and practice. Qualitative Health Re-
search, 14 - (7), 942-960. 

Winters, C. A. (1999). Heart failure: living with uncertainty. Progress in Cardiovascular 
Nursing, 14 - (3), 85-91. 

Zambroski, C. H. (2003). Qualitative analysis of living with heart failure. Heart & Lung, 
32 - (1), 32-40. 

Zickmund, S. L., Blasiole, J. A., Brase, V., & Arnold, R. M. (2006). Congestive heart 
failure patients report conflict with their physicians, Journal of Cardiac Failure, 12 - 
(7), 546-553. 

Ågård, A., Hermerén, G., & Herlitz, J. (2004). When is a patient with heart failure ade-
quately informed? A study of patients' knowledge of and attitudes toward medical in-
formation. Heart & Lung, 33 - (4), 219-226. 

Öhman, M., Söderberg, S., & Lundman, B. (2003). Hovering between suffering and en-
during: The meaning of living with serious chronic illness. Qualitative Health Rese-
arch, 13 - (4), 528-542. 

 



Bilaga 1 
Informationsbrev till informanterna 

 

 
========================= 

 
Information om studien … 

 
Mitt namn är Lena Nordgren och jag är forskarstuderande vid Institutionen för 

Vård- och Folkhälsovetenskap vid Mälardalens Högskola samt vid Institutionen 
för Vårdvetenskap och Socialt Arbete vid Växjö universitet. Jag arbetar med ett 
forskningsprojekt om kronisk hjärtsvikt. Min forskning handlar om… Orsaken 
till studien är att det inte finns så mycket kunskap om hur personer med kronisk 
hjärtsvikt upplever sin livssituation. I syfte att förbättra vård och omhänderta-
gande är det därför värdefullt att få ta del av patienters upplevelser och erfaren-
heter. 

Då du har kronisk hjärtsvikt så skulle jag vilja intervjua dig om … Därför 
vänder jag mig härmed till dig med en förfrågan om du är intresserad av att delta 
i denna studie. Din medverkan är helt frivillig och skulle du samtycka till att 
medverka så kan du när som helst avbryta om du skulle vilja det. Du behöver i 
sådana fall inte ange någon orsak till att du väljer att avbryta och det kommer 
inte på något vis att påverka din fortsatta vård och behandling. Det kommer inte 
att finnas några persondata i materialet, vilket innebär att du inte kommer att 
kunna identifieras. Uppgifter om dig kommer att identifieras med en kod – ej 
med ditt namn eller personnummer. Jag kommer inte heller att ha tillgång till din 
journal. 

Jag kommer att inom ett par veckor kontakta dig per telefon för att höra om du 
är intresserad av att medverka. Om du är intresserad av deltagande så bokar vi då 
en tid för en intervju med dig. Intervjun kommer att ta cirka 1 timme att genom-
föra. Tid och plats för intervjun bestämmer du själv. Intervjun kommer att spelas 
in på band, renskrivas och analyseras av mig själv i samråd med mina handledare 
(Ingegerd Fagerberg samt Margareta Asp, Mälardalens Högskola). Resultaten av 
studien kommer att presenteras och publiceras dels i vetenskapliga artiklar, dels i 
en kommande doktorsavhandling. 

I enlighet med PUL (Personuppgiftslagen) har du rätt att en gång per år kost-
nadsfritt få utdrag ur registret och veta vilka uppgifter som finns registrerade om 
dig. Du kan då kontakta mig på nedan angivet telefonnummer. 
 
Om du har några frågor får du gärna kontakta mig på nedan angivet telefon-
nummer. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 
 
Lena Nordgren 
Doktorand 
Telefon arbetet: xxxxxx, Mobiltelefon: xxxxxx 



Bilaga 2 
Informationsbrev till informanterna 

 

 
 
 

Till deltagare i studien...: 
 

 
Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft 
tillfälle att i lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. 
 
Genom min underskrift samtycker jag till: 

- att delta i studien 
- att mina personuppgifter behandlas såsom beskrivits. 

 
Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt, samt att jag när som helst och 
utan att ange orsak kan avbryta mitt deltagande utan att det påverkar mitt framti-
da omhändertagande. 
 
 
 
 
Underskrift Datum 
 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
Jag har informerat om studiens upplägg och syfte. 
 
Intervjuares underskrift Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 





I





4

Living With Moderate-Severe Chronic 
Heart Failure as a Middle-Aged Person

Lena Nordgren
Växjö University

Margareta Asp
Ingegerd Fagerberg
Mälardalen University

In this article the authors describe a study focusing on middle-aged persons living with chronic heart failure (CHF),
a group with which few studies have been conducted. They used the lifeworld perspective to focus on persons’ lived
experiences of the phenomenon, that is, living with moderate-severe CHF as a middle-aged person. They interviewed 
7 middle-aged persons (4 men, 3 women; aged 38 to 65 years) and analyzed the data obtained using a phenomenolog-
ical approach. The phenomenon’s essence is described as a life situation characterized by a failing body, a life constantly
under threat, a rapidly changing health condition, and an altered self-image, which implies that the persons live in a
changed life situation. The essence was further illuminated by three meaning constituents: an ambiguity of the body,
losing track of life, and balancing life. Knowledge from this study will help caregivers understand and support patients
with this debilitating condition.

Keywords: chronic heart failure; middle age; illness experience; phenomenology

Chronic heart failure (CHF) is both a common dis-
order and a common cause of death in Western

countries (Davies & Curtis, 2000; Levenson,
McCarthy, Lynn, Davis, & Philips, 2000; McCarthy,
Lay, & Addington-Hall, 1996). Furthermore, CHF 
is the only heart disease increasing both in incidence
and in prevalence (Albert, Davis, & Young, 2002;
Friesinger & Butler, 2000; Rogers et al., 2000), which
indicates that it is a problem not only for those who
live with it but also for society as a result of increased
costs for hospitalization, treatment, and sick leave
(Cline, Boman, Holst, & Erhardt, 2002).

Research into CHF is extensive. Above all, a consid-
erable number of research studies conducted from a
quantitative perspective have focused on treatment,
decreased mortality, symptom control, quality of life,
prevention of hospital readmission, and other areas.
Previous qualitative research studies into people living
with CHF have concentrated mainly on the elderly (e.g.,
Ekman, Ehnfors, & Norberg, 2000; Horne & Payne,
2004; Rhodes & Bowles, 2002). Consequently, there is
not much knowledge about what it means to live with
moderate-severe CHF as a middle-aged person.

Previous qualitative studies have described prob-
lems related to care, such as noncompliance and issues
concerning patients’ self-care (van der Wal, Jaarsma, &

van Veldhuisen, 2005). Another problem is that people
who live with CHF seem to have inadequate knowl-
edge of their disease or treatment (Strömberg, 2005).
Patients experience that they do not get sufficient infor-
mation on causes, symptoms, treatment, or the conse-
quences of their condition, meaning that they do not
know how to prevent or handle their condition when it
worsens (Horowitz, Rein, & Leventhal, 2004).
Furthermore, it seems as if persons living with CHF do
not comprehend the relationship between their chronic
condition and acute periods of deteriorated health
(Ågård, Hermeren, & Herlitz, 2004; Horowitz et al.,
2004; Riegel & Carlson, 2002). They also have unan-
swered medical and/or existential questions (Ågård 
et al., 2004), and they experience that they have no 
one to talk to about what it means to live with CHF
(Horne & Payne, 2004). In addition, previous studies
describe that living with CHF means a changed and
limited life situation (Ekman et al., 2000; Europe &
Tyni-Lenné, 2004; Mårtensson, Karlsson, & Fridlund,
1997, 1998; Rhodes & Bowles, 2002). However, these
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studies do not say much about what it means to a
person to experience an everyday life that has become
both limited and changed or what it means to live a life
situation they cannot comprehend.

Care for patients living with CHF aims, from a bio-
medical perspective, at slowing down the disease’s
progress and alleviating and controlling physical symp-
toms. Although it is well-known within today’s health
care systems that care should be individualized, people
who live with CHF experience that they do not get ade-
quate help or support when trying to learn how to relate
to their life situation (Nordgren, Asp, & Fagerberg, in
press). As a consequence, the care they receive does not
consider all human dimensions, including the existen-
tial, focusing instead on the physical aspects, involving
temporary alleviation of physical symptoms. However,
everyone does not experience the same situation in the
same way, and the individual’s experience will depend
on many factors. There are similarities among humans,
but human existence is still complex. Within the field of
caring, this means that the care of vulnerable and
exposed people must inevitability be based on the indi-
vidual’s perspective. Without individuals’ descriptions
of their lived experiences, of themselves, their bodies,
or their life situation, our comprehension of others will
be incomplete.

Consequently, previous research poses the ques-
tions, How do middle-aged people who live with
CHF relate to themselves and to their health? How do
they experience their bodies and their life situation?
The aim of the current study was to explore and
describe what it means to live with moderate-to-
severe CHF as a middle-aged person.

Method

The present study used a lifeworld perspective
approach founded on phenomenological tradition.
Phenomenological research aims to understand and
describe lived experiences of phenomena within
humans’ lifeworlds. Accordingly, this study focused on
the phenomenon, living with moderate-severe CHF as
a middle-aged person. The method used was based on
work by Dahlberg, Drew, and Nystrom (2001), who, in
turn, drew on work by Giorgi (1985). I, the first author,
collected all data and conducted most of the analysis.
My coauthors took an active part in analyses, critical
reflection, and writing this manuscript.

Recruitment

To find suitable informants, I went to a heart failure
clinic in a middle-sized hospital in Sweden. A nurse at

the clinic asked patients if they were interested in 
participating in the study. Inclusion criteria were a
history and diagnosis of moderate-to-severe CHF
(NYHA III-IV1); and a minimum of one hospitaliza-
tion due to CHF during the previous year. The nurse
chose informants she understood had an ability to pro-
vide rich and in-depth descriptions of their lived expe-
riences of the phenomenon. I preferred not to have
access to the informants’ medical records to avoid
influencing my preunderstanding with ready-made
interpretations or assumptions.

The informants first received written information
from the nurse on the aim of the study and the proce-
dures that would follow. The nurse told the informants
that participation was voluntary and that data would be
handled confidentially. I then telephoned the infor-
mants and asked whether they would be willing to par-
ticipate, to which they all agreed. Interviews were then
arranged. The informants received both written and
verbal information about the study and they were 
given the opportunity to ask questions. They signed an
informed consent form before the interview started.

Seven individuals diagnosed with moderate-severe
CHF were invited to participate (4 men and 3 women;
all were White; age 38 to 66 years). Four informants
had been granted early retirement pension because of
CHF. Two were on sick leave, and one person was
still working. Six of the informants were married and
living with their partners.

Data Collection

All the interviews took place in the informants’
homes except for one, which, at the request of the
informant, took place elsewhere. I conducted all inter-
views, which were tape-recorded. The interviews
started with a question: “Can you describe a situation
which illustrates what it is like to live with CHF?” I
encouraged the informants to reflect on and talk about
their lived experiences of the phenomenon to get as
unique a description as possible. From time to time, I
asked the informants to be more explicit about the phe-
nomenon, using questions like, “How do you mean?”
or “Could you say some more about that?” In that way,
the informants were helped to uncover meanings of the
lived experiences of the phenomenon. I tried to be sen-
sitive and open-minded toward the informants and to
create a sense of immediacy. In addition, I held back—
bridled (Dahlberg & Dahlberg, 2004)—my own
beliefs about the phenomenon to avoid, as far as possi-
ble, controlling the interviews. Each interview lasted
between 1 and 2 hours. When informants used gestures
to illustrate the narratives, I noted that down.
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Data Analysis

The first stage in the analysis process was tran-
scription of the interviews. I read transcripts at the
same time as I listened to the tapes. Thus, aspects of
the interview situations that were not captured in lan-
guage could be noted. As I read texts several times to
become familiar with them, an open approach was
important. The sense of the whole was essential before
I started to examine the parts. The next stage in the
analysis process was to divide the text into smaller
parts, meaning units. To avoid the influence of theo-
retical explanations, I kept data at as concrete a level
as possible, which entailed giving descriptions of the
meaning units in everyday language. Then, together
with my coauthors, I reflected on the meaning units to
transform them into the disciplines’ general language.
We had an ongoing dialogue with the text by asking
questions such as “What is this informant really say-
ing?” Next, I organized parts to see and understand
patterns. As I reflected on similarities and differences,
clusters of meanings started to emerge. In this part of
the analysis, I analyzed all interviews as a whole, but
there was constant movement from the whole to the
parts and back to the whole.

As the analysis moved from concreteness to a
more abstract level of understanding, it was possible
to synthesize meanings into a structure that bound
them together, meaning that the essence of the phe-
nomenon started to emerge. I analyzed the essence in
relation to each interview and in relation to the mean-
ing units and clusters. Thus, a new whole, a general
structure, emerged, which can be described as the
phenomenon’s essence and its constituents. An
essence is the phenomenon’s essential meaning,
which makes up that particular phenomenon, whereas
constituents are meanings that constitute the essence
(Dahlberg, 2006). However, descriptions of essences
and meaning constituents cannot be understood inde-
pendently. When the general structure is seen as a
whole, the uniqueness of the phenomenon appears.
We describe the essence of the phenomenon in the
results section, followed by descriptions of the mean-
ing constituents, which further elucidates the mean-
ing of the phenomenon.

Ethical Aspects

The study was approved by the ethics committee at
Örebro University Hospital, Sweden. The staff at the
heart failure clinic agreed that informants would have
the option of extra visits should intense feelings or

memories arise during interviews. We have been care-
ful in the translation of interviews so as not to alter the
original meaning. Occasionally, names of people or
places have been changed to protect identities. When a
double-slash (//) appears within quoted speech, parts
have been left out, as those parts are not considered
essential for the reader’s understanding of the text.

Findings

The essence of the phenomenon, living with 
moderate-severe CHF as a middle-aged person, means
a life situation characterized by an unpredictable and
failing body, an altered self-image, a rapidly chang-
ing health condition, and a life under constant and
immediate threat.

Living with CHF means living with a failing heart
and a body that is both unreliable and unpredictable.
When the body’s condition constantly changes, when
it is weak, fragile, and vulnerable, it reminds the
person that life is finite. At the same time, the body is
a source of health. Even before the condition is diag-
nosed, the person becomes aware of a nagging dis-
comfort, meaning that an ongoing and progressive
change has started. The body is asking for attention,
and when the body’s demands increase, illness invades
life, and the life situation then starts to change. Life no
longer makes much sense to the person; it is perceived
as unfamiliar, strange, or without hope or meaning. To
understand, the person begins to search for reasons and
explanations. The ill person does not feel familiar with
a body that is controlling him or her, and the body is
blamed or alienated, implying suffering.

A failing heart means life can no longer be taken for
granted, as life, without warning, can come to an end.
One moment, life is perceived as familiar or promising;
the next, there is a battle between life and death, signi-
fying a threat to existence. Insecurity, uncertainty, and
doubts for the future imply that life is lived moment by
moment, one day at a time. As the body cannot be con-
trolled, it limits the life that was once taken for granted.
When it is not possible for people to perform daily
activities that previously they considered natural or nor-
mal, their self-image is altered, meaning that they loses
track of themselves or their life. They can no longer ful-
fill their life plans or social roles, or live an active life,
implying a tension between the person they want to be
and the person that they, in fact, are. An increase in ten-
sion implies a loss of self-esteem, which signifies addi-
tional suffering. The person balances between the
ceaseless threat from the unreliable, limiting body and
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rapid emotional turns or experiences, and attempts to
regain control over the body to comprehend and grasp
his or her life situation.

The phenomenon is further highlighted by the con-
stituents: an ambiguity of the body, losing track of
life, and balancing life.

Ambiguity of the Body

Weakness and fatigue are constantly present in con-
ditions of CHF. When the informants experienced that
their bodies failed them, it meant feeling distressed
about their deteriorating health. They described the
body’s signals as difficult to interpret, signifying an
ambiguity of the body. They wanted the body to be as
it used to be, the body that did the things it used to do.
The body was thus unwanted, but, at the same time, it
was the actual body they had to live with. When the
informants perceived the body as unfamiliar, it was
presented as an object for thought. “But as I said
before, this is not a life. I’m in prison; I’m imprisoned
within my own body.”

The informants sometimes felt that other people did
not understand or believe them when they said they
were seriously ill. As signs of disease often are invisi-
ble in conditions of CHF, other people misunderstood
or doubted the seriousness of the person’s condition.
At the same time, when other people noticed signs of
illness, the informants experienced it as upsetting or
embarrassing, involving a loss of dignity.

And other persons look curiously at me . . . when I
wheeze too much. . . . It is . . . it is awkward when
I’m . . . I’m at the dentist’s, for instance . . . when I
wheeze too much and it is . . . They look curiously at
me. (I [interviewer]: What do you mean, “They look
curiously”?) Well . . . they don’t want to . . . they
don’t want to stare at me . . . but at the same time
they are puzzled about what I’m doing . . . when I’m
breathing . . . because you can tell when I’m . . .
sitting down [leaning forward, breathing heavily] . . .
and then they might wonder, “Why is he sitting like
that”? // (I: How do you feel when they look at you
like that?) Embarrassed . . . a bit embarrassed.

In addition, the informants’ illness experiences
were not in line with their perceptions of what it
would be like to be sick. Even though diagnosis gave
a name and a meaning to the condition, the experi-
ences did not correspond with the significance of that
diagnosis, causing doubts about their own experi-
ences. In addition, they understood their condition as
a punishment or as a consequence of life, signifying
a need to find reasons or explanations.

But . . . one can ask oneself why is this happening to
me and not to somebody else, so why does it have to
be me? // “Why did it have to be me then?” . . . Then
I let it go. . . . One can in fact ask what harm one has
done. . . . But, as I said, one may have been so
bloody mean, so one must lie down then, suffering,
when the day will come [laughing].

Thus, the informants were told they were sick, but
they did not feel ill, or they felt they were ill but were
not considered by others as sick, meaning an ambigu-
ous experience of the body.

Losing Track of Life

To the informants the limited and changed life sit-
uation was striking. They explained that they had to
give up precious things that previously used to make
life meaningful, which promoted feelings of disap-
pointment, frustration, or a sense of personal failure.
They experienced that it was no longer possible for
them to be the person they used to be, nor to under-
stand or comprehend their experiences, which can be
described as a sense of losing track of life or of one-
self, or as a kind of existential homelessness, signify-
ing suffering. When they became aware that it was no
longer possible for them to be themselves, to main-
tain their personal lifestyle, to be like they used to be,
or to live as normal a life as possible, participants per-
ceived their existence as meaningless. The limited
ability to carry out activities signified a tension
between a wish to participate in activities and an abil-
ity to act. When the informants insisted on perform-
ing activities, they experienced discomfort, felt
unwell, or even put their life in danger, causing frus-
tration or distress, which expressed itself in terms of
negative thoughts or emotions, such as discomfort,
annoyance, hostility, or anxiety.

It’s like when I’m in bed and the doorbell rings . . .
then I can’t make it to the door . . . before people get
bored and leave. . . . It takes me too long to open it. . . .
Yes. (I: Yes. . . . How do you feel then, when you
can’t make it to the door . . . ?) Yes, I . . . I panic . . .
that I won’t make it to the door . . . before people
[inaudible] to the door . . . (I:Yes . . . ) and then, when
I get there and nobody’s there . . . then I don’t have to
tell you how I feel . . . [laughing] . . . because I did it
all in vain . . . and I will feel unwell . . . because . . . I
insisted. . . . One has to pay such a high price for
everything one does, you know.

The limited life also meant that informants were
unable to maintain their social roles within the family,
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their social circles, or their profession, which
involved a sense of being disconnected from others or
of being excluded from life. Simultaneously, it was
no longer possible for the informants to fulfill their
life plans, meaning that they could not fulfill their
own or others’ expectations, whether real or pre-
sumed. When the ability to work was reduced, there
was a need for sick leave, part-time work, or disabil-
ity pension. Sometimes the informants experienced
that representatives from the social services or the
health care system insisted on earlier retirement than
usual due to the health condition, even though they
had planned to keep on working as long as possible.
In addition, when they experienced that other people
had demands for, or expectations of, a change in
lifestyle that they could not fulfill, they felt guilty
toward themselves as well as feeling that they had let
others down. Hence, the limited life meant a sense of
personal failure and an altered self-image.

Because living with CHF means being dependent
on care and treatment, medication or different types
of treatment are constantly present. They keep the
informants alive but, at the same time, mean depen-
dency and a further limitation on life. The informants
had ambiguous feelings about the courses of treat-
ment, between the wish to take medication and the
wish to preserve independence. When they saw
demands or expectations as irrelevant or meaningless,
there were inner conflicts, signifying a further sense
of personal failure and a loss of self-esteem.

So I must lose weight as well . . . yes . . . and give up
smoking too and I told both the nurse and 
the doctor, “Yes, but of course, then I’ll put on a lot of
weight, it won’t make things any easier.” (I: Yes . . . )
It’s really not easy.

Balancing Life

The informants’ relationship to life was strained,
as the failing heart meant rapid emotional swings and
turns between hope and hopelessness, faith and
despair, feeling well and feeling ill, and satisfaction
and discontentment. Participants described a sense of
disappointment or frustration when plans were never
or rarely completed. In addition, if the family had
been looking forward to those plans, it involved a
sense of guilt. When family members or significant
others experienced anxiety due to the informants’
health condition, these concerns hindered the infor-
mants from doing things on their own, meaning that
their freedom of movement was limited. At the same
time, they experienced guilt as a consequence of the

concerns or anxiety of those close to them, meaning
the informants made changes in routines or some-
times abandoned activities, signifying tension
between the desire for independence and a wish not
to inconvenience those close to them. The informants
struggled in their relationships with themselves or
their families, other people, or with life as a whole.

The informants had an awareness of reality, about
their serious condition and an uncertainty about a
future mixed with dreams of and hopes for a different
life situation. Hope included a wish for the present sit-
uation to be only temporary, for a positive change, for
a better future, or for a meaningful and purposeful life:

One cannot plan so much // But, of course, one hopes
for . . . things to be the way they used to be, that one
will . . . feel good. . . . That is important. . . . But . . . no,
I don’t plan much. . . . Well, sometimes one gets carried
away . . . but then one realizes, it won’t work . . . //
Then one realizes one is limited.

The informants’ limited life, unpredictable health
situation, and rapid emotional turns meant they needed
to regain control over the body to control and balance
their life situation. Although that was not possible, it
was sometimes possible to learn how to live within the
changed and limited life situation, meaning the infor-
mants tested the body’s limits, and tried to listen to the
body or to learn how to relate to the limits the body
applied. Adjusting meant changing the rate at which
activities were carried out, abandoning activities, or
focusing on something else. Hence, negative thoughts
or feelings could be pushed away. This gave the infor-
mants the opportunity to learn how to relate to, and live
within, their life situation.

After a while I started to ask myself . . . “What can I
do?” “What can’t I do?” sort of, and I had thousands of
questions, so it was . . . it was great to go to see the
nurse. . . . One did not really know what . . . well, how
to . . . live, if . . . one would dare to do anything and so
on, and . . . then.

There were differences in how the informants suc-
ceeded in their attempts to master the body, which
meant that it was not always possible for them to per-
ceive their life situation as meaningful or satisfying.
Although other people’s support could be helpful, at
the same time it was a reminder of the reduced capac-
ity or the loss of independence, which meant a further
loss of self-esteem. However, with support or
acknowledgement from other people, adjustment to
one’s circumstances could be achieved and life plans
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could be reformulated. The informants experienced
joy and satisfaction as they managed to balance their
body and their life situation or when it was possible
to perform activities significant to life. “I mean,
one . . . one can learn to live a good life even though
one has a chronic illness . . . (I: Yes . . . ) . . . as long
as you believe it yourself.”

Discussion

There are many similarities between people’s lived
experience of different kinds of heart conditions. To
have heart disease often means altered relations to the
body and to oneself as well as uncertainty and an
awareness of life’s finiteness (e.g., Johansson,
Dahlberg, & Ekebergh, 2003; Ostergaard Jensen &
Petersson, 2003). However, one difference when liv-
ing with moderate-severe CHF as a middle-aged
person is that the person who lives with CHF does not
know from one moment to the next how well or ill he
or she will be. One moment the person is at home; the
next, he or she is in need of intensive care. The health
condition changes rapidly and without any warning,
which means that persons who live with CHF con-
stantly live in a reality that is unpredictable and with
their life under a real and constant threat.

Another difference from, for instance, living with
myocardial infarction (MI) (see, e.g., Johansson 
et al., 2003) is that CHF is a process that often starts
quite some time before the condition has even been
diagnosed. In MI, the actual event is easier to distin-
guish in time, and the process is not ongoing. Another
serious condition often compared to CHF is inopera-
ble lung cancer (see, e.g., Murray, Kendall, Boyd,
Worth, & Benton, 2004). In lung cancer, however,
the illness trajectory is fairly clearly definable from
diagnosis to the terminal phase (Murray et al., 2004),
whereas the experience of living with heart failure
means an illness trajectory of gradual physical
decline punctuated by episodes of acute deterioration.
CHF is a chronic, incurable, and debilitating syn-
drome. Hence, living with CHF, as shown in the cur-
rent study, means that those who are ill have to
struggle with the daily frustrations of a progressive
chronic illness.

Another difference when compared to living with
other severe chronic diseases such as MI, lung cancer
(see Murray et al., 2002; Murray et al., 2004) or chronic
obstructive pulmonary disease (see Cicutto, Brooks, &
Henderson, 2004) is that it seems as if persons living
with CHF have little understanding of their illness and

its prognosis (Ågård et al., 2004; Boyd et al., 2004;
Murray et al., 2002; Rogers et al., 2000; Strömberg,
2005), which was illustrated in the current study. The
informants had difficulty comprehending what was hap-
pening to them, why it happened, and how to handle it.
Data from the Regional Study of Care for the Dying
(Addington-Hall & McCarthy, 1995) showed that many
patients who die from heart disease need better symp-
tom control, more psychological support, and more
open communication with health care professionals
(Addington-Hall, Fakhoury, & McCarthy, 1998). Unmet
needs mean additional suffering for the patients and
their families.

The current study concerned middle-aged people
living with moderate-severe CHF, whereas previous
qualitative studies have, for the most part, concen-
trated on older people living with CHF (e.g., Ekman
et al., 2000; Horne & Payne, 2004; Rhodes &
Bowles, 2002). The meaning of living with moderate-
severe CHF as a middle-aged person is created in the
meeting between the individual and the world, for
instance in their meetings with colleagues or with
representatives of social service or health care orga-
nizations. The current study illuminates the impor-
tance to middle-aged people of maintaining their
professional identity in spite of disease. Middle-aged
people might have expectations for their professional
life, or they might have formulated life plans in rela-
tion to their professional identity. According to our
results, the informants had problems maintaining
their professional and/or social identities. Ability to
work or access to working life has previously been
described as very important to persons who suffer
from chronic illness (Bowling, 1995), because a pro-
fessional identity is often connected to a person’s
self-image or his or her role in society. Equally, work
means economic security for many people (Phillips,
Harrison, & Houck, 2005). When the informants
experienced that representatives for the social ser-
vices encouraged them to retire earlier than usual,
they felt this indicated that they were no longer of use
to society. To perceive that the society in which one
lives no longer thinks one is valuable can involve a
loss of dignity and/or reduced self-esteem. In addi-
tion, previous studies indicate that middle-aged
people with CHF suffer more from depression than
do those over the age of 65 (Costello & Boblin, 2004;
Freedland et al., 2003; Hou et al., 2004; Masoudi 
et al., 2004). One explanation could be that when ill-
ness limits the ability to work, or when persons are
not able to fulfill their own expectations or life plans,
a loss of self-respect or reduced self-esteem occurs,

Nordgren et al. / CHF in Middle Age 9

© 2007 SAGE Publications. All rights reserved. Not for commercial use or unauthorized distribution.
 at Malardalens Hogskola on March 14, 2007 http://qhr.sagepub.comDownloaded from 



10 Qualitative Health Research

which can lead to depression. Return to work by
those in middle age is an important priority, provid-
ing the person’s state of health allows it. Swedish
society, as well as other societies, has considerable
costs for sick leave, sickness pensions, or early retire-
ment pension related to CHF (Cline et al., 2002).
Hence, society would probably save a considerable
amount of money for each person with CHF who
returned to work (Phillips et al., 2005). Instead of
calling for early retirement, representatives of social
services should support people with CHF in their
efforts to return to work, as their well-being would
possibly increase if they could take on the responsi-
bility for their professional life or private economy.

People with CHF are instructed on self-care by
caregivers. They are taught how to handle in part their
diuretics through daily weight observations and dietary
sodium restrictions and so on. Consequently, they are
expected to participate in, and be responsible for, their
health process. However, noncompliance among
persons with CHF is a commonly discussed problem
between health care providers (e.g., Evangelista et al.,
2003; van der Wal et al., 2005). In addition,
Evangelista et al. expressed surprise at the fact that
younger people (< 65 years) with CHF seemed to be
less compliant than older persons. Inner conflicts and
senses of failure or intrusion on integrity might explain
why middle-aged persons living with CHF are not
always compliant. Another explanation could be that
they actually do not consider themselves to be ill (cf.
Corbin, 2003), meaning they might not be able to force
themselves to change lifestyle or to take medication as
prescribed. It is important that caregivers present an
opportunity for persons living with CHF to participate
in their own health process. The ill person might
thereby be better motivated to modify his or her
lifestyle or to take medication as prescribed.

In the current study, the informants tended to
objectify or alienate their bodies. When a person
experiences that the body no longer is the usual body
or “the habit body” (Merleau-Ponty, 1996), the body
becomes unfamiliar. We do not have our bodies, but
we are our bodies (Merleau-Ponty, 1996), and when
our body becomes unfamiliar, so does our being-in-
the-world. Our bodies are the embodiment of who we
are (Merleau-Ponty, 1996), meaning the self becomes
what it is through the body (Corbin, 2003). When the
familiar body becomes an unfamiliar body, the suf-
fering person stumbles back and forth, striving to
construct the new identity of being ill (Corbin, 2003),
meaning that the person’s self-image is altered.
Middle-aged people living with moderate-severe

CHF experience an altered self-image, which means
they need to find new and different ways to relate to
their life situations. When they are not able to adjust
to their altered self-image, they will suffer. Similarly,
persons who learn to live with an altered self-image
might feel more content, meaning that they are able to
feel a sense of well being in spite of their illness.

The individuals interviewed in this study described
how illness actually started even before the disease was
diagnosed. Unconsidered bodily changes are often ini-
tially discounted or ignored by affected persons
(Corbin, 2003). People might try to find explanations
for changes, like getting older or being engaged in
some demanding activity. To the informants, the diag-
nosis meant not only that the condition was named but
that name also brought on a meaning. Some of the
informants had no previous experience of CHF, mean-
ing that they had no preunderstanding of the condition,
whereas CHF to others signified serious disease or
death. A person’s relationship with a condition is often
a matter of understanding and the meaning of the diag-
nosis. It is vital that caregivers understand that even
though chronic diseases have characteristics common
across diseases in general, there are also aspects spe-
cific to circumstances and patterns inherent within dif-
ferent conditions (Thorne, Harris, Mahoney, Con, &
McGuinness, 2004). It is crucial that caregivers not
reduce persons who are ill to diagnoses or body organs
but instead understand the meanings those diagnoses
have for the affected persons and thereby see them as
unique individuals. Diagnosis can legitimize the expe-
riences for the person or for other people as well, but
at the same time it might involve concerns, anxiety, or
fear (Landmark & Wahl, 2002). Furthermore, to be
given a diagnosis does not automatically mean that
those who are ill perceive themselves as sick (Corbin,
2003), which was clearly borne out by the people we
interviewed in the current study.

Previous research has shown that living with CHF
means a limited and changed life situation (Ekman 
et al., 2000; Europe & Tyni-Lenné, 2004; Mårtensson
et al., 1997; 1998; Rhodes & Bowles, 2002). The cur-
rent study offer new insights into what this means for
persons on a more existential level. In addition, Stull,
Starling, Haas, and Young (1999) previously
described CHF as a process consisting of five distinct
phases. However, the ambiguous life situation that
middle-aged people with CHF experience cannot be
understood as a linear process consisting of clearly
separate phases. Human existence is more than that,
and as humans we experience and live it all, past, pre-
sent, and future (cf. Merleau-Ponty, 1996), at once
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and at the same time. The illness trajectory and the
limited and changed life situation in CHF can be
understood as a spiral movement, or ebb and flow
between different existential levels. Living with 
moderate-severe CHF as a middle-aged person means
people change the way they relate to themselves, their
body, and their life situations signifying an altered
self-image, meaning a new and different understand-
ing, which makes a difference to their lifeworlds.

Some requirements need to be fulfilled if knowl-
edge is to be called scientific (Giorgi, 2005). These
criteria, as described by Giorgi (1985), are systematic
knowledge, methodically obtained knowledge, gen-
eral knowledge, and critically evaluated knowledge.
Giorgi (2005) described systematic knowledge as a
process whereby “partial bits of knowledge should be
able to relate to other bits of knowledge” (p. 78).
Knowledge must be structured and organized.
Consequently, in this study, we have tried to organize
and describe the essence and the meaning con-
stituents as clearly as possible. Furthermore, validity
in phenomenological research can be achieved if the
process of analysis is described as carefully as possi-
ble (Dahlberg et al., 2001). In this article therefore,
clarification has been given on how we worked with
transcripts, how we divided the text as a whole into
parts and then reformed it into a new whole, how we
created abstractions, how we transformed and synthe-
sized abstractions, and how descriptions of the
essence and the meaning constituents took shape. 
The clarifications will help the reader to understand 
the description of the phenomenon: living with mod-
erate-severe CHF as a middle-aged person. Also, the
method in use should have been applied in previous
research if knowledge, according to Giorgi, is to be
obtained methodically. In fact, descriptive phenome-
nology using the same approach as the current study
has previously been applied in several studies (e.g.,
Johansson et al., 2003; Svanström & Dahlberg,
2004). The term general knowledge means to
describe knowledge that “should be applicable to sit-
uations other than the situation in which the knowl-
edge was initially obtained” (Giorgi, 2005, p. 78). In
this article, the focus has been on middle-aged
people’s lived experiences of CHF from their own
perspectives. Using a lifeworld approach in research
signifies that the person’s uniqueness has priority
over the group (Dahlberg et al., 2001).

Although the sample in the current study was
small, we believe that it was sufficient, as the infor-
mants provided rich and in-depth descriptions of their
lived experiences of the phenomenon. The group of

informants was relatively heterogeneous but, at the
same time, quite representative of Swedish society.
We argue that even though people differ within dif-
ferent cultures or societies, the illness experiences on
an existential level are not that different. Whether one
is Swedish or Indian, North American or African, liv-
ing with CHF as a middle-aged person means living
a limited and changed life, signifying an altered self-
image and a need to find a new and different under-
standing of one’s lifeworld and to find new ways of
relating to oneself or to the surrounding world.
Description of the phenomenon’s essence in relation
to gender or culture would have been a categoriza-
tion, a dividing into groups, which was not important
for the research questions. However, the search for
uniqueness does not mean that research results based
on a lifeworld approach cannot be generalized. There
are patterns within the uniqueness that can be gener-
alized. These generalizations in phenomenological
research studies are expressed as the phenomenon’s
essence. Our claim is therefore that knowledge from
this study can be beneficial to caregivers within a
variety of health care systems, such as heart failure
clinics, cardiac care units, and intensive care units, as
well as in primary health care settings, meaning that
the knowledge can be seen as general. Finally, to 
say that knowledge must be critically evaluated
means that the researcher should check that proce-
dures and analysis have been properly implemented
and that results are not just accepted at face value.

Conclusion

The findings of the current study, in the context of
a larger body of available knowledge, lead to some
conclusions, which are that

• living with moderate-severe CHF as a middle-aged
person means an ambiguous lifeworld, and

• when people’s lifeworlds are broken in pieces,
they need help from caregivers to reformulate and
adjust to their life situation according to their actual
abilities.

In this article, we have illustrated the importance
of, and the need for, a more patient-centered approach
when caring for persons who live with CHF.
Caregivers need to pay more attention to the persons
lived experiences and their individual needs if they
are to support them. With knowledge from this study,
caregivers can understand and discuss problems from
the individual’s point of view. They can also help
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middle-aged persons who live with CHF to reach a
new understanding of their ambiguous experiences,
which will make a difference in the way these indi-
viduals feel and live.

The use of phenomenology for this research ful-
filled the aim of providing a deeper understanding of
the experiences of living with moderate-severe CHF
as a middle-aged person. The method provided valu-
able insights into how the informants viewed the
overall impact of their condition and their struggles to
cope with CHF from day to day.

The study that we have presented in this article gives
us some answers, but it also has raised some questions.
What is helpful and what is supportive for middle-aged
persons who live with moderate-severe CHF? How do
they experience the care they receive? We are at present
conducting another study with the intention of explor-
ing and describing how middle-aged people living with
moderate-severe CHF experience care. There is, how-
ever, a great need for more knowledge of this prevalent
disorder, which has a great impact both on people’s
lives and on society’s health care systems.

Notes

1. New York Heart Association classes (Radford et al., 2005):

Class I: Patients with cardiac disease but without resulting
limitations of physical activity. Ordinary physical
activity does not cause undue fatigue, palpitation, or
dyspnea.

Class II: Patients with cardiac disease resulting in slight lim-
itation of physical activity. They are comfortable 
at rest. Ordinary physical activity results in fatigue,
palpitation, or dyspnea.

Class III: Patients with cardiac disease resulting in marked
limitation of physical activity. They are comfort-
able at rest. Less than ordinary activity causes
fatigue, palpitation, or dyspnea.

Class IV: Patients with cardiac disease resulting in inability
to carry on any physical activity without discom-
fort. Symptoms are present even at rest or during
minimal exertion.
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Abstract

Background: Despite a considerable amount of research into heart failure there remains a divergence between the care available and patient's
needs. The predominant biomedical perspective is more focused on the disease rather than the patient. In order to deliver formal care
appropriate to the needs of middle-aged patients with moderate-severe HF it is imperative to gain the perspective of the individual patient.
Aims: The aim of the current study was to explore and understand the phenomenon: Formal care as experienced from the perspective of
middle-aged patients living with HF.
Methods: The study was performed using a lifeworld perspective. Data was collected in seven unstructured interviews with middle-aged
people living with moderate–severe HF. Data was analysed using a phenomenological approach.
Results: Formal care, as experienced by middle-aged patients living with moderate to severe HF, means hope to once again be able to have
access to life. However, the meaning of formal care is ambiguous, which signifies that care means both health and suffering at the same time.
The essence's meaning constituents are: dependency of care, surrender to care and unclear participation.
Conclusion: The experience of formal care means both well-being and suffering at the same time. Patients' suffering in relation to formal care
can be reduced if formal carers act from an ethical patient perspective point of view and if carers regard patients' lived experiences.
© 2006 European Society of Cardiology. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.

Keywords: Heart failure; Lived experiences; Patient care; Phenomenology; Qualitative research

1. Introduction

On account of the great number of people living with heart
failure (HF) different kinds of international, national [1] or
local guidelines or healthcare management programmes [2]
have been developed to ensure that patients receive high

quality treatment and care. Formal care, to a great extent, is
performed in accordance with these guidelines. A well-
known fact within the healthcare system is that formal care
should be individualised and focused on a patient's
uniqueness and needs. However, formal care for people
living with HF is for the most part directed at slowing down
the disease's progress and alleviating and controlling
physical symptoms. Accordingly, often care does not allow
for all human dimensions, including the existential. Unmet
needs may mean additional suffering for patients and their
families.
Heart failure (HF) is characterised by relatively stable

periods, which are interrupted by unpredictable acute
deterioration. Patients are able to live a life they consider
normal during the stable phases, but when the condition
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occasionally worsens they often need medical care or
treatment within an emergency care or intensive care setting.
However, to be struck by a disease such as HF, which is both
chronic and life-threatening, is more than a bodily sensation
[3]. The whole person is affected and the disease has
existential consequences as well as social and biological
ones. The ill person's self-image is deeply shaken and
changed, which means that the person may lose track of him/
herself or of life, a kind of existential homelessness which
signifies suffering [3]. For individuals to move on towards
subjective health within their health process, they need to find
new and unique ways to relate to themselves, to their bodies
and to their lifeworlds. Individuals may need help from
formal carers to adjust their new life situation to their actual
abilities. Yet, caring institutions and the biomedical paradigm
often seem to fail in their attempts to meet the needs of
patients with HF. In order to improve formal care the
individual's perspectives on care need to be understood.
In this article formal care is defined as care provided by

professional healthcare providers in different settings where
patients living with HF receive care, e.g. health centres,
emergency care situations, cardiac care situations, ambu-
lances, heart failure clinics and so on. Professional healthcare
providers are defined as carers. Individuals who are in need
of professional help and care due to their health situation are
defined as patients. We also make a distinction between care
and treatment. By care we mean, for example, being cared
for by a carer in a hospital unit or a visit to the nurse at a heart
failure clinic. By treatment we mean medical measures
taken.
When patients receive formal care they come into contact

with different types of carers. Halldórsdóttir saw the carer–
patient relationship as a continuum of types, from uncaring
to caring [4]. Uncaring encounters can be described as life-
destroying, involving an evident lust for power and
depersonalisation of the patient [4], accompanied by
dominance, i.e. the means of manifesting power in
interaction [5]. Uncaring encounters mean patients experi-
ence despair and powerlessness. They lose their faith and
trust in their carers. Uncaring encounters mean the patients
lose their identity [4]. A caring encounter is a life-giving
encounter, which lessens a patient's vulnerability and
supports them in their struggle for well-being. In the conduct
of this research we focused mainly on patients' experiences
of encounters with carers. However, the informants'
descriptions of the phenomenon included their lived
experiences of medical care and treatment. Accordingly,
these descriptions have been included in the analysis and
within the research results.
There are a significant number of previous qualitative

research studies focusing on people living with HF. Some of
those studies describe problems related to formal care. One
problem is non-compliance with prescribed medication and
diet or fluid restriction recommendations [6]. Another
problem concerns patients' low levels of knowledge and
lack of understanding of heart failure and self-care [7].

Patients also have inadequate information about causes,
symptoms, management and the consequences of their
disease. Some patients do not connect HF with their
symptoms, or do not understand the correlation between
acute and chronic HF [6,8,9] and they do not comprehend HF
as a chronic, incurable state [6,9]. Clark and Lan [10] found in
one study that nearly 25% of screened patients were unable to
participate because they were unaware that they had been
diagnosed with HF. Patients living with HF may also have
unanswered medical or existential questions [6]. They do not
get the opportunity to talk with formal carers about how to
relate to their life-situation or their disease and they lack
information about the significance of living with HF [7].
Subsequently, they do not appear to know how to prevent,
recognise, or act to address exacerbation of their condition
before it worsens [8]. Furthermore, previous qualitative
research studies into people living with HF have concentrated
to a great extent on the elderly (e.g. [7,11,12]) and very little
information has been gathered on middle-aged patients with
moderate–severe HF. Living with HF means struggling from
day to day to cope with a failing heart (cf. [3]). When a
person's lifeworld is broken in pieces, s/he needs help to
adjust to the new life situation. Carers need to pay attention to
patients' lived experiences and their individual needs if they
are to support them and there is a need for a more patient-
centred approach when caring for persons who live with HF.
However, everyone experiences similar situations in different
ways, and the experiences will be influenced by various
factors. There are similarities between humans, but also
differences. Within the field of caring this means formal care
must be founded on the patient's own perspectives. In order
to improve and develop care we need more information as to
how individuals experience the care they receive. The aim of
the current study was to explore and understand the meaning
of the phenomenon, formal care as experienced from the
perspective of middle-aged patients living with moderate–
severe HF.

2. Methods

A lifeworld perspective was used in the study, and data
was gathered and analysed using a phenomenological
approach as described by Dahlberg, Drew and Nyström
[13]. In research that uses a lifeworld perspective the
researcher aims to understand humans' meanings of different
events or experiences. The research is designed to consider
the informant's subjective perceptions as the main focus of
inquiry. Life can be understood only through experiences
given to us by life itself [14]. The reality that we experience
is our lifeworld. The core of phenomenological research is
the relationship between humans and objects and how the
objects are experienced. The informant's experiences,
understandings and reflections are used by the researcher
to gain ‘insider’ knowledge of the area under investigation.
“It is a matter of describing, not of explaining or analysing.”
([15], page 9).
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2.1. Data collection

The study required informants to be middle-aged (here
defined as under normal retirement age, i.e. 65 years of age
or younger), to have a history and a diagnosis of moderate to
severe HF3 and to have been hospitalised because of HF.
Seven informants were recruited at a heart failure clinic in
Sweden in 2004 by a nurse. The nurse chose informants she
understood had an ability to provide rich and in-depth
descriptions of the phenomenon. In order to get variation
between the descriptions of the informants' lived experi-
ences we chose informants quite different from one another
in age. The informants (four men, three women) were aged
39 to 65. Four informants had been granted an early
retirement pension because of HF. Two were on sick leave
and one person was still working. Six of the informants were
married and lived with their partners. In order to avoid
influencing our pre-understanding with ready-made inter-
pretations or assumptions we had no access to the
informants' medical records.
The interviews took place in the informants' homes,

except for one, which at the request of the informant, took
place elsewhere. After giving informed consent, each
informant was interviewed. The first author conducted all
interviews, which were tape-recorded. The interviews were
unstructured but focused on the phenomenon under
investigation. The format of unstructured interviews was
chosen in order to investigate and explore the informants'
lived experiences as open-mindedly as possible. The inter-
views started with an open question: “Can you describe a
situation which illustrates what it is like to live with HF?” In
order to direct the informants intentional thought toward
their lived experiences of formal care questions like: “What
is it like to receive care?” were used. Informants were
encouraged to talk about the phenomenon as openly and
deeply as possible and to reflect upon the meanings. During
the dialogue the interviewer asked questions for clarification
such as: “How do you mean?” or “Could you say something
more about that?” and so on. The interviewer tried to avoid
controlling the interviews and held back, i.e. bridle, her own
beliefs concerning the phenomenon. If informants used
gestures to illustrate their narratives this was noted. Each
interview lasted between 1 and 2 h.

2.2. Data analysis

Phenomenological analysis has a structure, which can be
described as a movement whole–parts–whole [13]. There is
a constant movement from the whole to the parts and back to
the whole. Each part is understood in terms of the whole, but
the whole is understood in terms of its parts as well [13].
Individuals not only gain knowledge through experiences

but also by being open to new experiences [16]. An open
approach was therefore important at all times and during all
phases. Openness in phenomenological research is not
equivalent to letting pre-understanding run entirely free.
Openness means that the researcher, through a reflective
attitude, strives to reflect on, question and be aware of the
influence of his/her own pre-understanding and to bridle it
[17]. Bridling means “pre-understanding does not effect our
understanding in an uncontrolled way” ([17], page 272).
Bridling is a necessary base for the idea of intimacy with the
informant and with the phenomenon.
To begin with, the interviews were transcribed verbatim

into text. The transcribed text comprised of 180 pages.
Initially, each transcribed interview was analysed. In order to
become familiar with the text it was read several times. The
sense of the whole was important before the authors started
to examine the parts and also had a dialogue and a discussion
of the texts. Then the text was divided into smaller parts,
meaning units. To avoid the influence of theoretical
explanation, data was kept at a concrete level with meaning
units being described in terms of everyday language. Next,
the meaning units were reflected on to transform them into
the discipline's language. After that, the parts were organised
in order to see and understand patterns, clusters of meanings
[13]. The interviews had now been analysed as a whole. As
the analysing process moved from concreteness to a more
abstract level of understanding meanings were synthesised
into a structure, which bound them together, and a contextual
essence of the phenomenon started to emerge. The essence
was analysed in relation to each interview and in relation to
meaning units and clusters and a new whole, a general
structure, emerged. The general structure consists of the
essence of the phenomenon and its constituents. The essence
is a phenomenon's essential meaning, which makes up that
particular phenomenon, while the constituents are the
essence's relationships with its particulars [18].
The essence of the phenomenon is described in the

Findings section, followed by descriptions of the meaning
constituents, which further elucidate the meaning of the
phenomenon. In order to clarify the particulars of the
phenomenon, quotes from the interviews are provided as
examples of explicated meanings.

2.3. Ethical aspects

The investigation conforms to the principles outlined in
the Declaration of Helsinki [19] and was approved by the
local ethics committee (414/03). We had no previous
relationship to the participants and had not been involved
in their care. The staff at the heart failure clinic agreed that
informants would have the option of extra visits should
intense feelings or memories arise during interviews. As far
as we know no informant expressed such a need.
We have been careful in the translation of interviews so as

not to alter the original meaning. When a double-slash (//)
appears within quoted speech parts have been left out, since

3 Patients with moderate–severe HF are more likely to have more
experiences of care than patients with mild HF, which was the reason for
the choice of informants with moderate–severe HF.
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those parts are not considered essential for the reader's
understanding of the text. Quotations have not been labelled
with participant numbers or pseudonyms. Names of people
or places have been changed in order to protect the identity
of participants.

3. Findings

The essence of the phenomenon, formal care as
experienced by middle-aged patients living with moderate
to severe HF, means hope for health and well-being. At the
same time care means suffering.
Living with HF means living with an unreliable and

limiting body and with one's life constantly under threat.
Within the context of formal care and within encounters with
carers patients are able to surrender to a secure retreat, which
is necessary if they are to balance their life situation. When
patients feel that they can trust their carers they will, for a
while, be able to entrust control of their body and health to
them. Patients do not need to be anxious that something will
happen to them and for a while they can rest from their
constant life-threatening situation. At the same time the
context of formal care is a reminder of the body's serious
condition and the frailty of life, and the surrender to care
means that patients are vulnerable and exposed. When
patients experience that their needs are not taken into
consideration or provided for by carers they may feel
neglected or insulted and that their dignity and self-worth
are violated. If carers desert patients it means that patients will
have to understand and create a coherence within their own in
a life situation, which has changed and become limited, and
which they do not recognise or know how to relate to. They
feel abandoned and unsure of themselves in their relations to
their health process and formal carers. When dignity and self-
worth are taken away vulnerability and exposure increase
which means additional suffering. As patients experience
existential uncertainty and an ambiguity of formal care they
cannot fully live their lives and their struggle for well-being,
in the face of illness, is complicated further.
The phenomenon is highlighted from the following

constituents derived from the data: Dependency of care,
surrender to care and unclear participation.

3.1. Dependency of care

People with HF are dependent on care and treatment. The
informants perceived their body as unpredictable and
unreliable and they had a life situation where the body
limited and changed the life that once was taken for granted.
The unpredictable body implies a health situation that
changes rapidly, without warning, meaning that patients will
need acute medical care when their condition deteriorates
and they will always need to know where to go to get instant
access to formal care or treatment. In addition, living with
HF means that patients have to give up precious things that
used to make life meaningful or valuable. When they are not

able to maintain their family role, keep up in social circles or
continue a profession, they can no longer be the person they
used to be or the person they want to be. Formal care, in the
form of medication or other treatment, balances the life
situation and gives hope for relief and access to a rich and
meaningful life again, for instance being able to participate in
various social events. Care, thus, means hope for a change or
improvement and makes life possible to live. At the same
time, independency and possibility to move freely are limited
by medication and a constant need of access to help or formal
care.

Therefore you have to plan everything you do. (I
[interviewer]: What do you plan then?) Well, if you're
going somewhere… (I: Yes…) then you rather need
someone who can… drive you… if anything happens… (I:
Yes…) and take care of the kids if anything happens…
Things like that. (I: Yes…) Therefore one has to plan it…
One doesn't take the kids and go somewhere on your
own … for a whole day… and then go home… as one used
to do… One was more independent so to speak…

However, dependency on care is not only about medical
care or treatment. The informants in the current study were all
patients at a heart failure clinic. Accessibility to physicians
and nurses was good and the informants were treated with
respect, which meant the informants experienced that they
were seen and confirmed as individuals. When patients have
questions or they search for explanations or causes to their
changed and limited life situation they need someone to refer
to for support and help. However, to a certain extent, the
support they need is provided by a particular carer, not just
any carer, but one special carer who confirms and respects the
patient as a unique individual and provides for their
individual needs. It is most often within a primary healthcare
setting that patients will have access to such contacts and also
to continuity. When there is a lack of continuity with carers
patients may perceive carers as anonymous and encounters as
fragmented or meaningless. In consequence, patients often
try to solve problems using their own knowledge or
experience.

3.2. Surrender to care

As patients surrender to care and to routines within
healthcare settings they hand over themselves and the
responsibility for their bodies to the carers, despite their
violated integrity and in spite of waiting and uncertainty,
because care means hope. When patients surrender to care
they may experience relief and powerlessness at the same
time. They feel relief because they are able get help and for a
while can release control. At the same time they experience
powerlessness since surrendering to care means they
experience that they are not always able to have an impact
on their own health process.
The informants sometimes hesitated before they decided

to seek formal care. They tried to endure and to manage their
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deteriorated health situation on their own for as long as
possible. Eventually, the condition got too serious and they
were forced to surrender to care. Whether or not the
informants had trust or faith in care, in treatment or in the
carers, the serious state of the body forced them to seek care.
The unwillingness to seek care was accentuated when the
informants' experiences of health or illnesses did not
correspond with what they perceived to be the carer's
objective opinion. They might have sought care but have
been rejected or they did not perceive themselves as ill in
spite of objective findings that indicated disease.
When patients surrender to care they should be the ones to

whom care is given, but instead they turn into objects to be
examined and treated, almost as if they were not there. When
carers reduce patients to objects, to someone or something
which is categorised, treated or informed on the basis of
standard guidelines, they feel powerless and that they have
no value in the carer's eyes.

…it was really a contact during a long period of time, but
it was… it was a very negative contact… which made me
feel… as if I wasn't really there … it was just… an organ,
here, inside of me which was present.

When the informants were not seen or confirmed as the
individuals they were, they perceived contact with carers as
clinical or fragmented. The patients' exposed and vulnerable
situation means that they instinctively know if a carer's
interest or activities are an expression of a true and sincere
desire to help or if the carer's actions are nothing more than
going through the motions.

But then I thought he sat by me, because he always
touched me… (I: Mm, mm…) And it… it was such a
wonderful feeling… (I: Mm… Why?) Yes, because
nobody does! (I: They don't?) No. One touches the
patients only when… only when treating and doing
something (crying)… (I: Mm…) It is an exception… that
somebody strokes you…

Patients undergo various examinations in order to
establish heart capacity or the effects of treatment or to
decide on future treatment. Sometimes, the informants also
participated in medical projects or trials. Occasionally an
examination or treatment was perceived as frightening or
meaningless and the informants felt hesitant or ambivalent.
Their bodies were examined and investigated and they
endured that, and then waited for results or decisions. At the
same time, they confidently looked forward to examinations
or treatment and hoped that they would be able to do their
very best to deserve the care which they received and
needed.

No, they are not to say … I haven't done… so there won't
be any surgery, 'you haven't lost enough weight' they are
not going to say that… Because… I'm going to do
what's… I'll do what's necessary… That is… That is very
important…

Patients wait for the results after examinations. Their
emotions hover between hope and hopelessness, uncertainty
and despair. Has the condition changed? Is the heart any
stronger? Will I get better? The results of examinations or
treatment guide the course of care and it is the formal carers
who have the answers and the power to control the future.
Patients hope and wait for the decision, on which they
perceive they have no impact, meaning they feel they cannot
influence their situation. When the informants' condition did
not improve in spite of treatment hope turned into
resignation or defeat. Concurrently, results of examinations
might have showed their heart condition had improved,
while they did not experience their health situation as
improved, which lead to doubt and uncertainty about their
experiences with their body or health. When patients
experience uncertainty in relation to their health, they will
start to bargain with or negotiate over their health and their
experiences with themselves or with people close at hand.
At the same time formal care can provide rest. Meals are

served and service is good. When patients need something
they can ask the carers for it, even though they sometimes
have to wait because somebody else has to be helped first. At
the same time, time lingers, slowness and waiting reign in the
patient's world. Patients try to find a distraction or they focus
on fixed points of time in order to endure. They wait for
meals, for physicians' rounds, for visitors, for examinations
or treatment. They wander in the corridors, they go to the
café, and they watch TVor have a chat with other patients or
relatives. Care also means an obligation to be with others,
strangers — fellow patients. Patients are forced to share a
room with strangers and this may be perceived as a violation
of their integrity. It can be difficult to be nice or polite to
strangers, not being able to be oneself, not getting the time
and space to handle and deal with an incomprehensible
situation. Fellow patients are perceived as tiresome, but at
the same time it is nice to have someone to talk to. To have
fellow patients can be both a challenge and a comfort at the
same time. However, the hospital environment and its
routines seem to depersonalise patients, which increases their
feelings of uncertainty towards carers and to the caregiving
organisation.

3.3. Unclear participation

The informants experienced participation in the care
given to them, but this participation was experienced as
unclear. Participation did not mean decision-making on
medical issues. Rather it meant that the informants felt that
they could entrust decision-making to the carers' profes-
sional competence and judgment. Participation meant getting
answers, information, reasons for or an explanation of a life
situation, which sometimes was experienced as incompre-
hensible. Participation was based on contact with carers, who
for the informants were present both in body and in mind.
Some carers invited the informants to participate by showing
respect or by listening. When carers gave the informants
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their time and attention it was perceived as if the carers were
showing sincere commitment and a true interest in helping
and supporting. As carers supported the informants and
helped them to get insight into their situation, the informants
gained a sense of security, giving them an opportunity to be
responsible for their health process. When patients know
what they have to relate to and how to relate to care, they
experience participation in the care given to them. However,
the significance of life with HF can be overwhelming, which
may lead to an inability to take in information or an
explanation.
The informants experienced that carers expected them to

be active, but at the same time they experienced that carers
excluded them from their health process. Likewise, they
experienced that it was more valuable for carers to inform
other carers than to inform them, the patients, or carers took
decisions without the informants' participation. Sometimes
carers did not seem to be bothered whether the informants
actually comprehended or not. The informants' experienced
questions were not answered, information was withheld or
explanations were provided but not understood by the
informants. They had to be active, asking questions or
explaining in a way, which could be understood by their
carers. As the informants struggled to take responsibility
they were unable to do so fully because they did not know
the significance of their condition or what it might lead to.
When the informants' knowledge of themselves and their

situations were ignored by carers, the informants questioned
the carers' professional competence and judgment and they
perceived carers and the healthcare organisation as unreli-
able. The informants felt betrayed and they did not trust or
rely on the carers or on the care that they received and
needed. They experienced they could not fulfil their own or
other people's demands or expectations for changes of
lifestyle or for taking medication as prescribed. This
perceived inability might give rise to a feeling of reduced
self-worth and the patients are forced into an existential
uncertainty and insecurity.

When I asked the physician about how ill I was, ‘Yes,
you are ill… You are… You have COPD and you have
heart failure… You have two serious diseases’… Yes, but,
what, two serious diseases?… The answers I get, one has
to accept… but it is… // I would like to know… to know
where I stand… And that's what makes it…When I asked
for a psychologist… That's what I wanted the psychol-
ogist to tell me… ‘What is the best for me?’ I don't know
if the best thing is to be told… I don't know that… // (I:
So, what do you think yourself?) Well, the way it is
today… Now, I didn't say it was the best (inaudible) but I
believe (inaudible)… because… I have a kind of
uncertainty now… which is needless for me, it is needless
that I fight with that problem if… if I could get clarity.

Formal care is performed within an organisation with a
structure, which the informants perceived as unclear. It is an
organisation in which individuals are not seen or the

individual's needs are not provided for. The organisation is
to a great extent governed by routines, financial values and
bureaucracy. The organisation offers the patients care and
management. At the same time the informants experienced
uncertainty regarding responsibility for their health process.
They found it difficult to know how to relate to the
organisation and to the care that they received, which meant
tension and strain in regard to their health process. The
informants described how the ambiguity of formal care
meant they were humiliated and violated within the
caregiving organisation. Unclear participation in formal
care means patients lose faith and trust in the healthcare
organisation.

I happen to have two diseases… so when I went to the
pulmonary clinic I could … travel myself and…with a
companion if I wanted to… but to cardiac I couldn't…
because cardiac did not provide a referral… Why? It is
the same bloody body at both places…

The caregiving organisation signals to patients that they
are going to get help, that they will receive care and medical
treatment. At the same time the informants perceived that
carers were ignoring them, being dismissive of them or
humiliating them. The informants experienced that carers
expected them to be active in their health process and to
participate in decision-making, but nobody clearly explained
to them what they were up against, what they had do deal
with. Instead of an opportunity to gain increased access to
life, which in spite of change and limits can be a bearable and
meaningful life, the informants were left with confusion and
existential uncertainty. Unclear participation in formal care
means that patients experience that they cannot focus on their
own health and therefore cannot proceed towards subjective
health and well-being.

4. Discussion

This study highlights deficiencies in formal care as
experienced by individuals living with HF. Deficiencies in
care have previously been described [6–10,20,21], but, to
our knowledge, the existential significance of deficiencies,
has not been explored and described before. The main goal
of healthcare organisations is to promote citizens' health and
well-being. When patients experience healthcare organisa-
tions as unreliable or that they have been betrayed by them it
means the healthcare organisation has failed in its greatest
and most important assignment. Margalit [22] holds: “The
non-humiliating society is a combination of two distinct yet
related ideas. One is the idea of the decent society: A society
whose institutions do not humiliate those who are dependent
on them. The second is the idea of the civilized society: A
society whose members do not humiliate each other.” ([22],
page 255). However, the result of the current study
demonstrates that the informants experienced participation
in formal care (i.e. care as performed by professional carers
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as well as the caregiving institutions and organisations) as
confusing as they were ignored and humiliated. Unclear
participation in formal care is founded on different
perspectives of carers and patients, which means that carers
have a scientific perspective on disease and treatment while
patients have a lived perspective [23], which may give rise to
problems or dilemmas. If carers were to take their time, sit
back for a while and ask patients how they experience their
situation and what problems they are confronted with in their
daily life, the starting-point will change— yet the goal, the
patient's subjective as well as objective health, remains the
same. When carers do take time, patients will be able to share
with the carers their knowledge of what it is like to live with
HF. Likewise, the carers will be able to share their
professional knowledge with the patients about the disease
and the treatment in order to help the patients to understand
their situation. Thus patients will get the support they need to
help them find out how to relate to their changed life and
health situation.
When a person who lives with HF seeks formal care the

person becomes a “patient”. The patient is stripped of
everything except for the disease and the diagnosis. From
being a subject, an independent person who actively seeks
care, the person is forced through dependency on care to
surrender and to take on an obedient and passive role as a
patient [24]. The person becomes a fragmented body [24].
Labelling of patients is totalising, using the terminology of
diagnosis, and a reducing of the infinite person, with patients
seen as “nothing-more-than…” [25]. If the patients instead
are seen as unique individuals they will become “always-
more-than…” [25]. A lifeworld perspective within the
context of formal care means that every patient is seen and
treated taking the uniqueness in each individual as a starting-
point, not with the diagnosis as a start point [26].
In agreement with Kunz [25], who in turn refers to the

philosophy of Levinas, we would like to claim that ethical
responsibility is what changes formal care into caring.
Ethical responsibility can be expressed as simplicity,
humility and patience toward other people. According to
Kunz, ethical responsibility comes before choice, meaning
carers always have an obligation to respond to the patient's
call for help. This means that carers are free to help patients
achieve a responsible freedom [25]. But carers are not free to
hand over the responsibility for the patients to the patients
themselves. Nor should the carers exclude patients from their
health process or take over patients' responsibilities. Carers
are responsible for the patient being able to retain his/her
own sense of responsibility within the health process [25].
Patients ask carers to understand, not to label or reduce them
to a disease or a diagnosis. Ethical responsibility also means
to suffer the patients [25], not to suffer the suffering of the
patient. This is not possible. Kunz [25] compare the carers
suffering with the suffering of family members. Loving
family members suffer because their loved one suffers, and
also because they cannot suffer their loved one's suffering.
The carer suffers because the patient suffers. Although the

carer may not love the patient in the way the family does, she
wants him not to suffer for the patient's good, not for her
own benefit. To suffer the patient, therefore, means that the
carer encounters patients face-to-face and that patients sense
that carers are committed to help and care, without any need
of some benefit to themselves [25]. However, the suffering
of the patient is always unique and lived through, and can
never be experienced by somebody else. Merleau-Ponty [15]
says: “The grief and the anger of another have never quite
the same significance for him as they have for me. For him
these situations are lived through, for me they are
displayed.” ([15], page 439).
An additional finding of the current study, albeit not a

major one, was that care tends to place the patients in a
position of powerlessness. People who live with HF are
dependent on care, which means they are vulnerable and
exposed. The patient's powerlessness stands out against a
background of encounters with carers who have professional
knowledge and competence and thereby power. The carer's
power originates from the hierarchy within the health-care
organisation and their professional knowledge [27]. The
patient's powerlessness and the carer's power can be further
understood in the light of caring and uncaring encounters
between carers and patients as described by Halldórsdóttir
[4]. The power of the carers, hence, can be understood as
caring or uncaring. Caring power means the carers use their
knowledge and competence to engender a feeling of security
in their patients, so that patients through trust and confidence
feel able to entrust themselves to carers. The caring power
provided by the carers helps the patients to move towards
subjective health. In the same way, power is understood as
caring when a carer does not make use of the carer–patient
power relationship, but instead invites the patient to actively
participate in their health process. Power is uncaring when
patients are not seen or confirmed as unique individuals;
instead they are humiliated, or experience powerlessness or a
feeling of being without value in the carers' eyes. When
carers use their power to hand over responsibility for the
patient's participation in care to the patients themselves, the
power is non-caring. However, power, regardless of whether
it is caring or uncaring, always increases the vulnerability of
the other person. The power of the carer is related to the
patient's participation in care. Patients have an option to
participate in care by means of caring power.
There is a growing body of knowledge founded on a

phenomenological epistemological base, to which the current
study contributes. The use of phenomenology for this research
fulfilled the aim of gaining a greater understanding of the
experiences of formal care from the perspectives of middle-
aged persons living with moderate–severe HF. It would have
been possible to use another research approach, e.g. a more
interpretive, hermeneutic approach, for the purpose of this
study. However, a phenomenological approach was more
appropriate since the aim of the study was to explore a
phenomenon on which few studies have been conducted in the
past. The strength of the phenomenological approach is that it
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provides an opportunity to explore and understand a
phenomenon from a person's own description of their lived
experiences without the influence of theoretical assumptions
or explanations. A precondition, thus, is that the description
has to be rich and multifaceted, which they were in the current
study. The use of questionnaires or more structured interviews
would not have provided the depth or the divergence of views
required.
The biggest challenge when using a lifeworld perspective

and a phenomenological approach involves the researcher's
ability to bridle his/her own pre-understanding, without
compromising the demands for openness and immediacy. To
bridle pre-understanding means that the researcher must
strive to adopt a self-critical attitude, reflect on any pre-
understanding, and then bridle it. The researcher must
repeatedly put the analysis and the results in question in
order to bridle any pre-understanding. This is done through
thorough reflection and discussion with other members of
the research team. Bridling, not bracketing has been crucial
all through the process4. The current study has been
rigorously and carefully performed with a self-critical and
reflective attitude. Researchers' pre-understanding has been
questioned, problematised, interrogated and discussed so
that it can be bridled. In spite of this, there is always a risk
that the final results convey traces of the researchers own
pre-understanding.
If the process of analysis is described as thoroughly as

possible validity can be achieved in phenomenological
research [13]. Consequently, this article explains how
transcripts were worked on, how texts were analysed, firstly
as a whole and then divided into parts, which were then
transformed into a new whole, how abstractions were
created, transformed and synthesised and how descriptions
of the essence and meaning constituents were formed.
Surprisingly, informants in the current study did not make

great mention of the influence of social support provided by
their spouses. A recently published review [28] indicates that
psychosocial factors in patients who live with HF show a
relatively strong relationship between social support and
health outcomes. Spouses seem to play an essential role in
providing support and in preventing re-admission [28]. It is
surprising then that the informants of the current study did
not talk much about spouses and their supportive roles. Is the
support from the spouses been taken for granted by patients?
Who speaks for the spouses? What are the lived experiences
of spouses who live next to a person with HF? Further
research on spouses' experiences from a lifeworld perspec-
tive is needed.

5. Conclusions

Knowledge from this study can be beneficial to carers
within a variety of health care systems, e.g. heart failure

clinics, cardiac care units, intensive care units, as well as in
primary health care settings. It contributes to a better
understanding of the significance of formal care for people
who live with HF, which in turn can diminish discrepancies
between the carer's and patient's perspectives. Formal care
can involve both well-being and suffering at the same time.
Patients' suffering can be reduced if carers act ethically from
the patient's perspective and if carers take into account the
patient's lived experiences. Accurate and ethical care is a
prerequisite for patients if they are to entrust and surrender to
formal care as well as to be active and responsible for their
own health process.
The results put emphasis on the significance of not

accepting that formal care is to be governed by standard
recommendations or guidelines alone. Demands on high
quality medical care signify that routines and recommenda-
tions must be followed. There is a danger, if care is performed
solely on basis of routines and recommendations, that formal
carers will disregard the uniqueness in each patient's life
situation. There is, however, no clash between the need for
medical or clinical knowledge and for care that acknowledges
patients' lived experiences. Carers need to find an approach
to formal care that acknowledges the unique individual's
lifeworld and that at the same time ensures good quality
medical care for patients.
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Abstract

Background: Men living with heart failure (HF) in middle-age experience restrictions limiting their work capacity

and/or social activities. To adjust to the life-situation they need support. The meaning of the phenomenon of support is

not well known. Thus, formal carers may find it problematic to know how to support patients.

Aim: The aim of the current study was to uncover and describe the meaning of the phenomenon of support as

experienced by men living with HF in middle age.

Design: The study used a caring science perspective and a reflective lifeworld approach based on phenomenological

philosophy.

Participants and settings: Nine men, aged 49–64 years and diagnosed with HF, were recruited from two outpatient HF

clinics in Sweden.

Methods: Interviews were used for data gathering. Data were analyzed by means of reflective lifeworld research.

Findings: The essence of support as experienced by men living with HF in middle age can be understood as security,

and a sense of having control over body and situation. Support is realized in the men’s relations to other people; there is

however tension between what is supportive and what is not, meaning that even though intentions are good, intended

support involves limitations, uncertainties or insecurity. The essence is illuminated by the following meaning

Constitutes: Support—a tenuous security; Medications—a support for life; Conditional support within the context of

formal care; and, Information and knowledge.

Conclusions: The meaning of support as experienced by men living with HF in middle age is multi-dimensional,

qualitative and contextual. When men living with HF in middle age are supported they gain a sense of security and

control, giving them strength to handle their life-situation. A lifeworld-led approach in the context of formal care can

help formal carers support men living with HF in middle age.
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What is already known about the topic?

Living with heart failure (HF) in middle age means

one changes the way one relates to oneself, ones’ body,

and one’s life-situation.

Men living with HF experience restrictions that limit

their work capacity, as well as social activities, and they

need help and support to reformulate and adjust to their

life-situation.

The concept of ‘‘support’’ is wide and used in such

diverse disciplines as medicine or nursing; however, the

meaning of the phenomenon of support as experienced

by men living with HF in middle age is not clear.

What this paper adds

The essential meaning of the phenomenon of support,

as experienced by men living with HF in middle age, is a

multidimensional and subjective experience that can be

understood as security and a sense of having control

over body and situation.

Background

Previous qualitative studies about people living with

HF have, to a large extent, focused on older people

living with HF (e.g., Ekman et al., 2000; Horne and

Payne, 2004; Rhodes and Bowles, 2002), and not much

has been gathered on middle-aged people.1 Since, living

with HF means a limited and changed life-situation

(Ekman et al., 2000; Mårtensson et al., 1997, 1998;

Nordgren et al., 2007a; Rhodes and Bowles, 2002),

many middle-aged people living with HF have problems

maintaining their professional and/or social identities

(Nordgren et al., 2007a). As middle-aged people can

have expectations or life plans in relation to their

professional identity that cannot be fulfilled, this

suggests suffering (Nordgren et al., 2007a). When one

is not able to complete personal expectations or life

plans, a loss of self-respect or reduced self-esteem occurs

(Nordgren et al., 2007a). Previous studies have also

shown that middle-aged people with HF suffer more

from depression than people over the age of 65 (Costello

and Boblin, 2004; Freedland et al., 2003; Hou et al.,

2004; Masoudi et al., 2004). Since they actually do not

consider themselves to be ill (cf. Corbin, 2003; Nordgren

et al., 2007a) they may not be able to force themselves to

change lifestyle or to take medication as prescribed.

Inner conflicts or senses of failure mean younger people

(o65 years) with HF might be less compliant than older

people (Evangelista et al., 2003; Nordgren et al., 2007a).

Thus, middle-aged people living with HF experience an

ambiguous life-situation, depicted by an altered self-

image, and they need to find new and different ways to

relate to their life-situations (Nordgren et al., 2007a).

People who learn to live with an altered self-image feel

more content, and are able to feel a sense of well-being

despite their illness.

Men’s and women’s life-situations differ when living

with HF (Strömberg and Mårtensson, 2003). Men living

with HF experience a lack of physical and mental energy

involving emotional and cognitive disabilities (Europe

and Tyni-Lenné, 2004; Mårtensson et al., 1997). They

also seem to be bothered more than women about their

physical and social restrictions, including vocational

disabilities (Europe and Tyni-Lenné, 2004; Mårtensson

et al., 1997). Additionally, men ascribe more negative

feelings in relation to their condition than women

(Evangelista et al., 2001). Thus, men living with HF in

middle age need help and support to reformulate and

adjust to their life-situation.

The concept of ‘‘support’’ is widely spread and used in

such diverse disciplines as sociology, psychology,

medicine and nursing (Murray, 2000). Commonly,

support is studied in terms of social support, defined

as potential numbers of supporters (Hupcey, 2001). In

HF social support is an important prognostic factor

(MacMahon and Lip, 2002) since social isolation and

patients’ perceived intimate network is associated with

increased risk of mortality (Murberg and Bru, 2001).

Studies in nursing research usually do not consider

support as a multidimensional concept and the increased

abstraction of the concept promotes lack of clarity

(Finfgeld-Connett, 2005; Hupcey, 1998a, b; Williams

et al., 2004).

If the details of such a concept as support are not

defined in a particular context, or do not reflect the

meaning it has to the people within the context, there

may be problems assessing support and undertaking

interventions (Williams et al., 2004). According to

Finfgeld-Connett (2007), the concept of social support

mainly exists within the sphere of lay providers while

caring belongs to the field of formal care. From a caring

science perspective, the main goal of caring is to alleviate

suffering and to improve well-being (Dahlberg et al.,

2003; Eriksson, 1997). Formal carers are in a position to

provide care and support in order to encourage middle-

aged men living with HF to gain insight into their

situation and to become responsible for their own health

process (cf. Nordgren et al., 2007b).

However, on the basis of existing knowledge, it is

problematic to define the meaning of support in relation

to HF, which might have implications for nursing

practice. If formal carers search for definitions or

guidance on how to be best supportive to these men,

they might act according to what they believe to be right

because they lack proper assistance for making support-

related decisions. Despite their best intentions, formal
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carers’ actions may not be helpful or supportive to the

patient due the different perspectives on illness and

disease between patients and formal carers (Toombs,

1993). In the present study we have tried not to divide or

categorize the phenomenon of support since dividing or

categorizing mean that the complexity of lifeworld

phenomena is lost. From a lifeworld perspective we

believe support is more than ‘‘social support’’. In order

for formal carers to understand and support men living

with HF in middle age, and in order to evaluate

combinations and permutations of care and support

more research is required from the men’s perspectives

about their own needs for support.

Aim

The aim of the current study was to uncover and

describe the meaning of support as experienced by men

living with HF in middle age.

Methods

A reflective lifeworld approach based on phenomen-

ological philosophy as described by Dahlberg et al.

(2001) was used. This particular approach basically

draws on epistemological understandings as outlined by

Husserl and Merleau-Ponty.2 According to Thomas

(2005), the use of a phenomenological approach can

take the reader into the lifeworld of other persons ‘‘in a

deeper way, often producing astonishment as well as

empathy and compassion’’ (Thomas, 2005, p. 63). The

reflective lifeworld approach, as described by Dahlberg

et al. (2001), pays attention to its philosophical under-

pinnings, which provides a philosophical base for

nursing research. The basic underpinning within this

approach is that the world of humans, with its everyday

phenomena, is lived, experienced, acted out and

described by humans (Thomas, 2005). In short this

means that phenomena—events of the lifeworld—are

explored, illuminated and described in their most

original meaning. The aim of the research is to find

and illuminate the essential meanings of a specific

phenomenon, i.e. the meanings that define a phenom-

enon as itself.

Data gathering

In the current study, interviews were used for

gathering data. While permission was applied for at

three HF clinics in Sweden, only two were used to

recruit participants because no informants could be

found at the third clinic. Nurses at the clinics received

written and verbal information about the study and

handled the recruitment in accordance to the inclusion

criteria. Inclusion criteria were men aged between 30 and

65 years, diagnosed with HF.

The sample size was not determined in advance,

instead the sampling was decided by the informants’

capability to supply rich data. Once participants were

found, they received verbal and written information.

Nine men (aged 49–64) were invited to participate.

A brief description of the informants is provided

(Table 1). The first author called the informants and

arranged for the interviews. Four interviews took place

in informants’ homes, four at the HF clinic and one was

carried out elsewhere. Before the interviews began, the

informants were allowed the opportunity to pose

questions and they also signed an informed consent

form.

The audio-recorded interviews lasted between 40 and

80min. No ready-made questions were used, except for

the opening question (‘‘Could you tell me about what it

is like to live with HF?’’). Additional questions arose

spontaneously with an effort to direct the informants

toward intentional thoughts regarding their lived

experiences of the phenomenon of support. An example

is, ‘‘What kind of support do you need with that?’’

The informants were encouraged to talk about the

phenomenon as openly and deeply as possible and to

reflect upon meanings associated with the phenomenon.

During the interviews, the interviewer (first author)

asked questions for clarification, such as: ‘‘How do you

mean?’’ or ‘‘Could you say something more about that?’’

and so on. The interviewer tried to be open to the

informants’ descriptions, but at the same time she tried

to bridle her own pre-understanding (Dahlberg and

Dahlberg, 2004; Dowling, 2007), in order to gain a new

understanding of the phenomenon. The authors had no

access to medical records. The interviews were con-

ducted in Swedish and transcribed verbatim.

Data analysis

Reflective lifeworld research provides structure to the

data analysis, which could be described as a whole-

parts-whole movement, meaning that while each part is

understood in terms of the whole, the whole is also

understood in terms of its parts (Dahlberg et al., 2001).

All authors read the interviews several times to get a

sense of the whole. Each interview was divided into

meaning units, which were then put together into

clusters of meanings. As the analysis moved from

concreteness to a more abstract level of understanding,

it was possible to synthesize meanings into a struc-

ture that bound them together; patterns of meaning

started to emerge. Next, the most invariant structure of
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meanings, i.e. the essence, was analyzed in relation to

each interview and in relation to the meaning units and

clusters. Meanings were then re-examined for variations

in order to define the essence’s particulars or meaning

constituents (Dahlberg, 2006a). The first draft of the

analyses was rewritten following critical review by the

co-authors, and the descriptions were abstracted to a

higher level.

A phenomenon’s meaning constituents cannot be

separated; they are intertwined with each other as well

as with the phenomenon’s essence; this is what makes

the phenomenon true to itself. There is only one essence

and the constituents are the meanings which give the

essence its’ specific structure. In the description of the

phenomenon, the essence must be seen in every meaning

constituent (Dahlberg, 2006a). If the meaning constitu-

ents are established as separate categories, the infinite-

ness of the lifeworld is disregarded and the description

will end up as being general, and not as a part of the

phenomenon’s essential meaning. The phenomenon’s

essence and the meaning constituents are therefore

intertwined and are not to be understood as separate

‘‘essences’’, ‘‘categories’’ or ‘‘themes’’. To further clarify

particulars of the phenomenon, quotes from the inter-

views are provided as examples of explicated meanings.

The descriptions do not contain data from any external

sources; they are based solely on original, empirically

derived data (Dahlberg et al., 2001). Some statements

may be seen as somewhat contradictory. However, these

are not truly contradictive. Instead they are examples of

nuances and variations of lived experience, reflecting the

richness of data or the ‘‘surplus of meanings’’

(cf. Todres, 2004). It is through ‘‘the more’’ that we

observe variations and nuances of meanings and,

consequently, patterns of meaning (Dahlberg, 2006b).

Ethical considerations

According to Swedish law, ethical permission is not

needed for this kind of research (SFS, 2003, p. 460). The

study was approved by the managers at the HF clinics.

The authors were careful in the translation of interviews

so as not to alter the original meanings. When (y)

appears within quoted speech, parts have been left out,

as not considered essential for the reader’s under-

standing of the text.

Findings

The essential meaning of the phenomenon of support,

as experienced by men living with HF in middle age, is a

multidimensional and subjective experience depicted by

security and a sense of having control over body and

situation. The meaning of support is created through

encounters and relationships with other people, as well

as in daily life. Support, in the shape of security, means

inner strength. To have control means to understand

one’s condition and treatment and to know that help is

available when needed. When the men experience

support they are able to handle their daily life, living a

life they consider as normal. However, there is a tension,

an ambiguity, between what is and is not supportive,

meaning that even though intentions are good, intended

support involves limitations, uncertainties or insecurity.

The essence of the phenomenon of support as experi-

enced by men living with HF in middle age is constituted

as: Support–a tenuous security; Medications—a support

for life; Conditional support within the context of

formal care; and Information and knowledge.

Support—a tenuous security

Support is realized in the men’s encounters with

family members as well as with other people, such as

colleagues, friends or formal carers. However, there is an

uncertainty within the men’s interactions with others,

meaning the security that they find in their relationships

is tenuous and frail. Thus, relationships with others can

be simultaneously supportive and not supportive.

Relationships characterized by confident beliefs that

other people will stand by their side even when life gets

strained, means strength to handle daily life. When other
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Table 1

Description of informants

Informant Age Severity of disease Time since diagnosis Marital status Vocational status

A 49 Mild o1 year Living apart together Working

B 52 Moderate-Severe o1 year Single man Sick-listed, part time

C 63 Severe HF Unknown Married/living with partner Disability pension

D 51 Mild 2 years Single man Working

E 60 Mild 1 year Married/living with partner Retired

F 64 Moderate Unknown Married/living with partner Disability pension

G 64 Mild-moderate o1 year Married/living with partner Disability pension

H 51 Moderate 2 years Single man Disability pension

I 61 Moderate-severe 1 year Married/living with partner Sick-listed, full time
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people show thoughtfulness, understand what the

situation is about or try to find out more about what

it means to live with a failing heart, it means a sense of

being supported. To realize one has a chronic, serious

disease, such as, HF, and a body which limits life may be

a profound or frightening insight. Life is frail and health

can no longer be taken for granted. To some men this

may be a fearful insight, implying insecurity or

uncertainty; whereas others regard death as part of life.

Supportive relationships also mean there is openness

within the relationship to challenging matters.

The men want to share their experiences with other

people; however, this wish is intertwined with a desire to

spare other people from suffering, to balance between

what to say and what not to say. ‘‘I know he’s sensitive

and so on, so I don’t want to bey too forthright, saying

(y) ‘I might as well be dead tomorrowy.’’’ To some

men, balancing means they talk to some people but not

to everyone. Other men do not talk to anybody about

problems, struggles or consequences of the condition.

Some even perceive it as pointless to try to share their

experiences with others, including partners, who do not

understand or do not have a true and sincere will to

understand. ‘‘She thinksy ‘That’s not too bad’, right,

even though the matter is very disturbing, really, and

theny then it, then one feelsy When one knows that,

then maybe one’sy not so cautious about describing

such matters.’’

When fatigue or weakness is prominent it means the

body is in charge. Activities are limited or abandoned;

impotence or erection difficulties mean sexual activity is

affected, as well. Everything has to be planned in

advance or adjusted for the circumstances. Getting help

from others or sharing daily duties is supportive as it

reduces concerns about not getting those daily duties

done. At the same time, it involves a fear of being a

burden, of not being able to handle one’s own, of being

dependent, or not having control. When the men cannot

do as they used to do or as they want to do, it implies

frustration, uncertainty, hopelessness, or dependency.

A sense of being wasted, old, or useless signifies that not

only is the life-situation at change but the self-image,

as well.

The tenuous security and the frail situation mean that

even though the men are involved in relationships with

other people they may not find security within that

relation and so they search for other ways to feel safe. In

another person’s company, negative thoughts or emo-

tions can fade away for a while, and one man described

a sense of security when he went for a drive in his car or

as he walked a dog. Thus, a supportive relationship does

not necessarily include just other human beings.

Since then I’ve been a bit, likey anxiousy But the

other day I wasy One of the neighbors, she has a

dogy I took it and I went, went for a walk (cries)

(y) It was good (cries)y (Int[erviewer]: It was

good? Mmy Why was it good, then?) It was

something safe about it (cries) (y) So, so I’ll take

that dog and I’ll walk him (y) (Int.: But you said

you felt safe when you’re out, because of him, ory)

Yes (y) otherwise, one walks aloney (Int.: Yesy
And then what do you feel?) Well, insecure.

The tension between what is or is not supportive is put

on edge in relation to the work-situation. Reduced

working hours, change of work place or early retirement

reduce stress and are supportive measures. To some men

work is what brings meaning to life, which means

returning to work is a priority or a goal. To have a job

also means financial security. On the other hand, as the

ability to act is not always in concordance with the

men’s self-image, it signifies doubts, uncertainty or

insecurity. When employers or social services expect

the men to return to work it may be a confirmation on

their professional competence, but at the same time it

can be a stressor if it means returning to something one

is no longer capable of performing. To work also means

a variety of intersubjective relations, implying different

expectations, whether real or presumed. If colleagues at

work are thoughtful, act as usual and do not constantly

remind the men of their condition, or do not expect

them to perform demanding tasks, it implies considera-

tion about the condition, meaning security and support.

At the same time, work involves stress or heavy

workload and the men may feel guilt because they

believe their colleagues are burdened, or that they might

have to take over some of the men’s work tasks. When

people at work do not understand the situation it means

uncertainty and further strains in the men’s relationships

to life.

Medications—a support for life

Medications convey security and balance the health

condition, meaning a possibility to live a life that the

men consider as normal. Medications, thus, are a

support for life, as for survival. However, the necessity

of a new, lifelong companion may be difficult to relate

to. Medications indicate improvement, security, satisfac-

tion or hope. Still, adjustments need to be made in line

with medications in daily life; points in time have to be

respected, time must be planned, and the use of

diuretics, for instance, means a need to consider access

to toilets. Moreover, if medications are ineffective, or

cause unexpected, unpleasant or painful side effects the

body will call for attention, implying troublesome

setbacks or insecurity. ‘‘Some days it works out well,

some days y when it comes to lunchtime andy or

about 11 o’clock is as far as it goes, right, then I will

throw up.’’ The supportive medications, thus, bring on

inconveniences or limitations in daily life. In addition,
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they are a reminder about the seriousness of the

condition even when the body is not calling for

attention.

The men have many questions about their medica-

tions. They wonder why there have to be so many, what

the medications are for, and what would happen if they

quit taking their medications. They also wonder what it

means to stay on medication for a longer period of time

and they speculate about probable side effects. They

question whether their medications really are in their

best interest, and they become hesitant towards taking

medications. ‘‘But it makes me better, it doesy but,

damned, why so many, I don’t need thaty I think’’.

When they do not get the answers they need, they are

not in control and do not fully understand what is

happening to them. The men deal with their medications

to feel better, but at the same time they wish to quit, or

at least to decrease the numbers, and they try to handle

their medication on their own. They might for instance,

avoid certain pills on some days or make short

interruptions to see what happens. Medications, thus,

bring on indecisiveness and ambivalence in a situation

already marked by uncertainty and insecurity, instead of

being a support for life. The men’s attitude towards

medication is ambiguous, and medications become

simultaneously supportive and not supportive.

Conditional support within the context of formal care

A rapidly changing health condition signifies that

serious situations may suddenly arise. When the condi-

tion forces the men to seek formal care they leave the

responsibility for their bodies and lives into the hands of

carers within the context of formal care. Formal care

and medical treatments mean hope for better health and

to be supported by competent carers, means a sense of

trust, faith, or security. Moreover, if carers examine

measurable values such as blood pressure, blood tests,

pulse or ECG, it means the body is under control and

insecurity is reduced. However, the healthcare organiza-

tion and its rigorous routines sets up boundaries and

conditions under which help and support are to be

given. The support the men receive can therefore be

understood as conditional.

Relationships with cardiologists and HF nurses who

have specific competence, knowledge or skills, under-

stand and know how to explain what the condition is

about, and supply well-planned and accessible care, are

highly valued and perceived as supportive. Especially

visits to physicians are well valued. ‘‘because I think

it isy ity it is the physicians, really, who are my

security.’’ Infrequent visits to physicians, thus, imply

insecurity or uncertainty.

When formal carers take problems seriously and

have a true wish to help, they are perceived as being

engaged, signifying security and strength for handling

the situation. The men feel confirmed by the carers if the

carers contact them, while having a formal errand or

not, which denotes a relationship characterized by

reciprocity. To be confirmed or respected by carers

who are present, who listen, understand or respect ones’

perceptions or conceptions mean a sense of participating

in one’s own care and health process. Participation also

means having mutual goals and plans toward reaching

them. ‘‘It makes you aware of where we’re goingy
andy what we are heading for (y) what our goal is

(y) and it is our goal, and my goal, that I will get as

well as possibley according toy the circumstances.’’

The men perceive their future as uncertain and

unclear and they try to avoid making distant plans

and try instead to live for the present moment. At the

same time, they need structure and security in their daily

life, meaning they need information about the planning

of care. In addition, uncertainty may be relieved if visits

are not planned in advance as it may be perceived that

the condition has stabilized and the need for planning

decreases so as not to constantly affect daily life. When

planned visits, examinations or treatments are post-

poned or take too much time in between appointments,

the men feel dismissed, disregarded or unimportant.

‘‘When one’sy in hospitaly one’s secondaryy to

when the physician has the time(y) as a patient, one has

noy whatsoevery ehy rights, one could say, theyy
didn’t pay any attention to the patient.’’ However, the

men sometimes perceive the healthcare organization as

insufficient or ignorant to personal needs, demands or

expectations. Carers may situate themselves at a

distance, not providing for the men’s individual needs,

which is interpreted by the men as insufficient con-

sideration. When carers indicate they are short of time,

busy, or have too much to do, the men perceive

themselves as burdens, being reduced or objectified.

Care, thus, is performed when the healthcare organiza-

tion or the carers have the time, which means the care

and support which the men receive, and need, is

conditionally. For instance, visiting hours limit the

supportive attendance of relatives, questions are referred

to physicians’ rounds, even though the physician does

not show up at times, or new, different or unknown

physicians turn up instead. Likewise, when new patients

are referred to the ward, one may be discharged with no

real chance to ask questions or to comprehend and

understand the meaning of provided information.

I understood it was seriousy wheny the doctors

round was at two, three, and I went home at five, a

couple of hours, just shortly after they told me the

diagnoses (y) and in the next ‘you can get your bag and

baggage and go home’, ity it didn’t feel right, buty

The men perceive carers at a primary care facility as

not being as competent as carers at the HF clinic, and
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being newly assigned dealing with a lack of accessibility

to care, or having to initiate contacts on their own

implies uncertainty, mistrust or insecurity. There is a

belief that insufficient care and conditional support

originate from rigorous routines and a rigid specializa-

tion where there is no room for unique or individual

needs.

obviouslyy one becomes hesitant against they
health-care organization (y) really (y) I thinky
it’sy strange. (Int.: Mm, could you expound a bit on

that? About hesitation and that it is strangey) Yes,

but it, it is, one’s the same persony and one wants of

coursey they the organization to take care ofy all

of one’s complaints buty it is separated, so to speak.

When the men feel ignored or not taken seriously they

feel powerless and lose faith and trust in care or in

carers. At times, when they question their medical

treatments or try to provide for their own needs or

wishes, they are more or less forced to do as the carers

tell them even though they do not understand its

purpose or they perceive it as meaningless or incorrect.

‘‘But I, Iy I agreed to it anyway but I, even though I

must confess, I thought it was rather pointless.’’ It can

also be necessary to persevere or insist in order to

provide for one’s own will or wishes. But at the same

time, there is a resistance to defending personal needs or

wishes. ‘‘(y) ‘Why the hell didn’t anybody follow this

up?’ (y) ‘‘It was failing four years ago’’, he said. (y) So

I said ‘What the helly I didn’t want to shout or yell’’’

Simultaneously, common sense and considerations

about health give way as fear or anxiety takes command;

the men may ignore changes in their condition, and

their health situation may seriously come into play.

Furthermore, fear or anxiety may increase if carers

express confusing meanings with their body language.

Or, the thoughtfulness which carers try to exude

when informing about a forthcoming examination or

treatment may give an impression that it will be

painful or difficult, signifying fears or concerns. When

the men do not to know how to relate to the carers

or the healthcare organization they become hesitant to

seek care.

As the men’s dependency on care means exposure and

vulnerability, conditional support signify that even

though intentions are good, intended support involve

limitations, uncertainties or insecurity. For instance,

fear or anxiety may increase if carers express confusing

meanings with their body language. Or, the thoughtful-

ness which carers try to exude when informing about a

forthcoming examination or treatment may give an

impression that it will be painful or difficult, signifying

fears or concerns. Conditional support means the men

may not get enough help to find out how to relate to, or

take on responsibility for, their health and situation and

that there is an ambiguity between what is and is not

supportive within the context of care.

Information and knowledge

Information and knowledge are supportive since

awareness about what is or is not wrong, and to

understand what the condition is about, reduces

uncertainties and includes a sense of control and

security. Initially the men’s understanding of the mean-

ing of the condition can be postponed and more

practical issues or questions come forward. The illness

is unexpected and surprising and the diagnosis is

received with astonishment or fear. The changing life

means distress and a need to find new or different ways

of relating to oneself and to one’s situation. Initially, the

men’s understanding of the meaning of the condition

can be postponed and more practical issues or questions

come forward. The reduced ability to perform activities

involves uncertainty about what one can perform and

how to handle daily life. Questions and uncertainty

mean explanations and guesses are created. When

questions remain unanswered or when they do

not receive honest and forthright information,

they experience fear, frustration, uncertainty or even

humiliation.

Well, they didn’ty say anythingy The physician

came up to me, saying: ‘Yes, we’ve confirmed from

the ECG there isy something’s wrong (y) we’ve

called for an ambulance and it’s here now, but it’s

really nothing, nothing dangerous, nothing you

should be’ (y) As if I was dying. (Int.: Then, what

did you think?) Well, I was terrified, I really was.

Learning how to handle and relate to the illness,

which now is part of life, is difficult and takes time. The

men receive written or verbal information about their

condition, which may be provided via video or

computer, allowing for an opportunity to comprehend

information at one’s own pace. However, there are

problems related to information as it may contain

difficult or incomprehensible medical terms or concepts.

Moreover, informative brochures are often set to fit

another, older age group and may be perceived as

irrelevant. Cognitive problems, such as impaired mem-

ory, imply a need for more understandable information.

Insufficient knowledge means the men at times expose

themselves to danger when they instead do what they

believe is right. They may, for instance, overstrain, drink

too much or too little fluids, or ignore the body’s

warning signals. Despite provided information it can be

difficult to comprehend the meaning of living with HF.

Furthermore, if formal carers are not confident about

discussing existential issues, it means information tends

to be factual and mainly about medical issues, and the
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significance of what it means to live with HF is

disregarded or left out.

I think it’s rude if I don’t receive full information

about my condition even if they’d say, ify if one’s in

real trouble, in terms of a serious disease, and one

hasy limited time left. That I’d like to knowy face

to face, that is. (Int.: Mm, why?) Yes, I thinky I

have to, I have to know the situation. I may have

plans for my life, that I will live anothery twenty

years, right

Advice or information about medical treatments

and lifestyle changes develop the men’s awareness

and knowledge, meaning they gain inner assets allowing

for making choices about lifestyle changes, whether

one wants to or if one is capable of them. Sharing

experiences with other people who live with a heart

condition can be both instructive and supportive

as it gives an opportunity to receive answers and to

handle concerns or uncertainties about medical investi-

gations or treatments, signifying a sense of control. It

also involves a sense of not being alone. Contentment

about improvements or a strong conviction about

getting well means questions fade away. Satisfaction or

hope can overshadow the need for information and

knowledge.

Learning to live with a failing heart signifies a need to

learn how to adjust medications, as well as to develop

strategies for handling daily life. Strategies and know-

ledge mean the men access a supportive strength within

themselves. Such strategies include resting in the middle

of the day, taking breaks or lowering personal demands

or expectations for one’s capacity. When strategies work

and the body does not constantly remind of the

condition, it is experienced as a sense of security and a

possibility to live a normal life. Strategies and know-

ledge mean the men access a supportive strength within

themselves. However, if medications do not work,

strategies do not help, or recommendations or advice

do not solve problems, the men get into situations they

do not know how to handle. Even though information

initially was perceived as satisfying, it is no longer

sufficient, meaning the need for information and know-

ledge changes over time.

When the men’s families understand the condition’s

seriousness they may react with anger or fear for losing

their loved one, but the reaction can be about more

practical things, as well. The informants expressed that

the family needs information and knowledge about the

condition in order not to be anxious and to know what

they are collectively up against. But if they do not get

information from formal carers the support from the

family can be dismissed and the men may have to

explain something which they have difficulties them-

selves in comprehending.

Discussion

The findings of this study provide novel information

of the significance of support for middle-aged men living

with heart failure. The findings revealed existential

aspects of support which are important to persons living

with a chronic, incurable and life-threatening disease

such as HF. To be supported means a sense of security

and an opportunity to control the life-situation. The

phenomenon of support, though, holds more than just a

social dimension, which means that support cannot be

divided into different ‘‘areas’’ or ‘‘spheres’’. Support is a

multidimensional and subjective experience measurable

only in terms of human experiences and the various

dimensions of the phenomenon are implicitly inter-

twined. On the other hand to be supportive is more

than a matter of primarily doing something to help as it

is foremost a matter of being, which has implications for

nursing. In order to be supportive formal carers need to

reflect on their perspectives held toward other people, as

well as on the work they as professional carers are to

perform.

Not many qualitative studies about men living with

HF have been performed previously. Consequently,

there are difficulties comparing and discussing the

findings of the current study with research about

support in relation to men living with HF. As shown

in the current study to be supported means an

opportunity to feel secure. In the Western society today

there are stereotypical constructions of masculinity that

expect men to behave independently, i.e. being tough,

strong and in control (Smith et al., 2007). The fatigue

and limited ability to carry out activities, which is

common when living with HF, imply that men living

with HF in middle-age might lose their symbolic roles as

being physically strong (Ekman and Ehrenberg, 2002;

Europe and Tyni-Lenné, 2004; Evangelista et al., 2001;

Mårtensson et al., 1997; Nordgren et al., 2007a).

According to Charmaz (1994), men adjust to un-

certainty by ignoring, underrating, or setting their

uncertainties aside. In addition, men living with HF

use strategies that are emotion-focused, fatalistic and

evasive in order to handle their situation (Evangelista

et al., 2001). However, as they acknowledge their

uncertain life, reappraisals may follow and then they

can revalue their current situation (Evangelista et al.,

2001). Still, in accordance with the findings of the

current study, to be able to acknowledge their un-

certainty the men need support, i.e. they need to feel

secure. Charmaz (1994) states that when men living with

chronic illness experience support from their partners

they receive identity validation, as well as confirmation

of positive social identifications and definitions of self.

This identity validation implicitly strengthens the

men’s gender identities, especially in the household,

and it may mute their experiences of dependency and
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loss (Charmaz, 1994). In addition, to feel supported can

convince men that life is worth living (Paulson et al.,

2002). To men who are single, though, or to men who

are not living in a loving relationship, this kind of

identity validation may be more problematic (Charmaz,

1994). Bennett et al. (2001) found that men under the

age of 65 perceive significantly less social support than

men aged 65 and over. Therefore, support from formal

carers can be especially important to single men in

middle age. However, the notion of being married does

not automatically include a loving or understanding

relationship, as shown in the current study, which also

needs to be considered by formal carers. Even in the case

of a loving relationship the sexual disability reported

both the current study and by Europe and Tyni-Lenné

(2004) might affect the men’s relationships with their

partners.

According to the findings, being supported includes

experiences of being a burden, or feelings of indepen-

dency or loss of control. The tenuous security and the

ambiguity of support have previously been described

as ‘‘the dark side of helping’’ (Lu and Argyle, 1992).

Mårtensson et al. (1997) reported that men, living with

HF, experience both positive and negative feeling in

relation to support from other persons and Charmaz,

(1994) proposes that when illness marginalizes the men’s

sense of masculinity they may not accept physical

dependence. The men’s experiences of being dependent

on others can therefore strain their relationships to other

people (Charmaz, 1994).

The informants in the present study emphasized the

importance of their medications, which are understood

as a support for life. However, similar to the findings of

Roebuck et al. (2001), the informants expressed that

they had limited understanding of their medication and

wanted to know more. Since lack of understanding

generates concerns about potential side-effects support

from formal carers in the form of information is

significant. Skarsäter et al. (2003) found that benefits

received from information, offered on an individual

basis, promotes security, which places emphasis on the

importance for individualized support and provision of

information when caring for men living with HF in

middle age.

The findings of the current study are in line with

Ekman et al. (1999); people with HF experience formal

care as unpredictable, incomprehensible, and at times

with little confidence. This indicates that if healthcare

organizations or formal carers are perceived by patients

as unreliable, and if the support the patients receive is

understood as conditional, it means the healthcare

organizations fail in their greatest and most important

assignments. Subsequently, the proliferating technology

and specialization within today’s healthcare systems

seem to ‘‘foster less personal and less humanized

processes, systems and institutions’’ (Todres et al.,

2007, p. 54), signifying that there is a need to balance

technology and healthcare systems with humanizing

forces. In line with Todres et al. (2007), the authors of

the current article would like to propose a model for

lifeworld-led care, in which more attention is paid to the

patients’ own experiences. In lifeworld-led care formal

carers can find an approach that ensures good quality

medical care and at the same time acknowledges the

unique individual’s lifeworld. Moreover, in lifeworld-led

care guided by reflective practice, emphasis is placed on

the patients (Todres et al., 2007), but carers need

guidance and help from people with competence within

the field of caring sciences (Gustafsson and Fagerberg,

2004).

Methodological considerations

The findings of the current study illuminated that men

living with HF in middle age need to feel secure in order

to handle a life-situation, which at times is incompre-

hensible and out of control. We believe these findings

are applicable not only to formal carers who encounter

men living with HF in middle age, but can also be of

interest for other areas of health care when supporting

patients living with other chronic illness. The genera-

lization of a phenomenological study means that by

understanding the phenomenon’s particulars, or varia-

tions, the general can be better understood. That is, by

understanding men’s subjective experiences about what

is supportive and what is not in relation to HF in middle

age, we can understand what is supportive and what is

not for another population within the same context,

e.g. other people living with HF. When it is possible to

transfer and apply knowledge from a phenomenological

study to other contexts it is understood as being able to

generalize (Dahlberg, 2006c).

The strength of the current study is that the use of a

reflective lifeworld approach fulfilled the aim of gaining

a greater understanding of the meaning of support from

the perspectives of middle-aged men living with HF. The

lifeworld is the foundation of being human; and thus,

lifeworld theory underpinning phenomenological

research becomes an asset. The caring science perspec-

tive used in the current study involves the perspectives of

those being cared for, i.e. it take the patients’ experiences

and perceived needs into account, which emphasizes a

holistic view of the patients, including spiritual and

existential needs (Fagerström et al., 1999). It would have

been possible to use another research approach, e.g. a

more interpretive, hermeneutic approach, for the pur-

pose of this study; however, the current approach

provides an opportunity to explore a phenomenon from

the person’s own descriptions of their lived experiences,

without the influence of theoretical assumptions or

explanations. A precondition, thus, is that the infor-

mants’ descriptions are rich and multifaceted, which
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they were in the current study. In addition, the use of

questionnaires or more structured interviews would not

have provided the depth or the divergence of views

required. Moreover, a reflective lifeworld approach was

used since the aim of the study was to explore a

phenomenon on which few studies have been conducted

in the past.

The biggest challenge when using a phenomenological

approach is the researcher’s capability to bridle his/her

own pre-understanding, without compromising the

demands for openness and immediacy. The researcher

must repeatedly put the analysis and the findings in

question. To bridle pre-understanding means that

the researchers’ pre-understanding are questioned,

problematized, interrogated and discussed in all phases

of the research, which can be done via thorough

reflection and discussion with other members of the

research team.

The weakness of the current study is whether or not

the researchers have been able to move from a natural

attitude to a scientific attitude. Doing this is important

so that the process is ruled by the phenomenon and not

by what the informants say or do, which means that the

open and, yet, bridled attitude is ‘‘practiced with such

tenderness and sensitivity that the phenomenon is

allowed to keep its indefiniteness as much and as long

as possible’’ (Dahlberg et al., 2007). Thus, the current

study was rigorously and carefully performed within a

self-critical and reflective attitude, but despite this, there

is always a risk that the final results convey signs of the

researchers own pre-understanding. Also, to achieve

validity in the current study, the authors have described

as carefully as possible the process of analysis, as well as

the description of the essence and the meaning

constituents (Dahlberg et al., 2001). Thorough descrip-

tions can help the reader to better understand the

phenomenon under study.

Conclusions

The findings of the current study revealed support as a

multi-dimensional, qualitative and contextual phenom-

enon. When men living with HF in middle age are

supported, they gain a sense of security and control,

giving them strength to handle their life-situation.

A lifeworld-led approach in the context of formal care

can help formal carers to support men living with HF in

middle age.
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with heart failure in middle age
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Abstract
To reformulate and adjust to their life-situation, women living with heart failure (HF) need help and support. However, the
actual meaning of the phenomenon of support is not yet well described. The aim of the study was to uncover the meaning of
the phenomenon of support as experienced by women living with HF in middle age. A reflective lifeworld approach within
the perspective of caring science was used. Six women (aged 33�61 years) were interviewed. The findings show that the
essence of support can be understood as safety, depicted by understanding. However, there is tension between what is
supportive and what is not, meaning that even though intentions are good, intended support may involve limitations,
uncertainties or insecurity. The meaning of support is further illuminated in the following constituents: ‘‘knowledge and
understanding’’, ‘‘finding balance’’, ‘‘ambiguity of relationships’’ and ‘‘support and formal care*a matter of trust and
mistrust’’. Findings demonstrate the need for carers to find an approach that ensures both good quality medical care and, at
the same time, acknowledges the uniqueness of each individual.

Key words: Support, heart failure, women, middle aged, caring science, phenomenology

Introduction

Within the context of cardiac care, it is well known

that women do not receive the same kind of care or

treatment as men. In addition, women are more

likely to be under-diagnosed (cf. Jaarsma, 2002;

Strömberg & Mårtensson, 2003). Medical research

has typically studied men (Jaarsma, 2002; Strömberg

& Mårtensson, 2003) and studies focusing on

women’s care, treatment and health, therefore, are

needed.

Living with heart failure (HF) means living in a

limited and changed life-situation (Mårtensson,

Karlsson & Fridlund, 1997; 1998; Ekman, Ehnfors

& Norberg, 2000; Rhodes & Bowles, 2002; Nord-

gren, Asp & Fagerberg, 2007). The life-situations of

men and women with HF differ, however, (cf.

Strömberg & Mårtensson, 2003). Women seem to

have more difficulties than do men in accepting the

limitations set by their failing heart; their reduced

ability to support families or friends implies anxiety,

insecurity and reduced self-confidence (Mårtensson,

Karlsson & Fridlund, 1998). Furthermore, women

may feel as if they are a burden to families or friends

or even worthless (Mårtensson et al., 1998). More

women than men express feelings of guilt and

loneliness (Ekman & Ehrenberg, 2002), and younger

women experience more mood disturbance, espe-

cially anxiety and depression than older women,

whose expectations may be more consistent with

their condition (Strömberg & Mårtensson, 2003).

Younger women are also not satisfied with their

general or social life (Riedinger, Dracup & Brecht,

2000). Despite that women ascribe positive mean-

ings to their illness, their overall quality of life seems

to be low (Evangelista, Kagawa-Singer & Dracup,

2001). In addition, living with HF in middle age

implies that personal and/or professional life-plans
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 must change or be discontinued (Nordgren et al.,

2007). A failing heart means an unpredictable health

situation, as well as rapid emotional upheaval, where

the relationship to life is strained. To reformulate

and adjust to the life-situation people with HF need

help and support (Nordgren et al., 2007).

Previous studies about support in relation to HF

have examined topics such as depression (Konstam,

Moser & De Jong, 2005; Friedmann, Thomas, Liu,

Morton, Chapa &Gottlieb, 2006), anxiety (Konstam

et al., 2005; Friedmann et al., 2006), social support

(Krumholz, Butler, Miller, Vaccarino, Williams,

Mendes de Leon et al., 1998), social isolation

(Friedmann et al., 2006), or quality of life (Johansson,

Dahlström, & Broström, 2006). These studies, how-

ever, have mainly been performed from a quantitative

perspective, and they do not assess the phenomenon

directly or what it means for a person to be supported.

Description of the problem and study aims

From a caring science perspective, patients are seen

as suffering human beings*not as people diagnosed

with a disease. The main goal of caring is to alleviate

patients’ suffering and to improve well-being, i.e. to

help and support patients. Accordingly, support is

related to caring but it is not the same thing (cf.

Finfgeld-Connett, 2007).

The concept of support is widely used in such

diverse disciplines as sociology, psychology, medi-

cine and nursing (Murray, 2000). However, the

concept is complex and difficult to conceptualize

and it is reasonable to assume that the concept of

support may have different meanings in different

contexts (Stoltz, 2006). Despite recent research (cf.

Murray, 2000), support is often studied in terms of

‘‘social support’’ (commonly defined as potential

numbers of supporters) (cf. Hupcey, 2001). Social

support is often divided into emotional support and

instrumental support (Finfgeld-Connett, 2005), but

can also be defined as informational and appraisal

support (Langford, Bowsher, Maloney & Lillis,

1997; Johansson, Fridlund & Hildingh, 2005). In

the current study, we have chosen not to divide or

categorise the phenomenon of support since any

attempt at total categorization shuts down the open-

ness for that which is new or indefinite. Dividing or

categorising may also mean that the complexity of

lifeworld phenomena is lost. From a lifeworld

perspective, we believe support is more than ‘‘social

support’’. This is in line with Hupcey (2001), who

claim that within the field of nursing, assessments of

the quality of support or reciprocity in supportive

relationships are rarely considered, and nursing

literature and research usually do not consider

support as a multidimensional concept.

In conclusion, on the basis of existing knowledge it

is problematic to define the meaning of support in

relation to HF. Several researchers (e.g. Hupcey,

1998a,b; Williams, Barclay & Schmied, 2004;

Finfgeld-Connett, 2005) call attention to the fact

that the increased abstraction of the concept of

support promotes lack of clarity. The aim of the

current study, thus, was to uncover the meaning of

the phenomenon of support as experienced by

women living with HF in middle age.1

Methods

In accordance with the study’s aim, we used a

reflective lifeworld perspective based on phenomen-

ological philosophy (Dahlberg, Drew & Nyström,

2001). This particular perspective draws on episte-

mological understandings as outlined by Husserl and

Merleau-Ponty.2 The aim of reflective lifeworld

research is to explore, illuminate or describe events

of the lifeworld, i.e. phenomena, in their most

original meaning (Dahlberg et al., 2001).

Informants and data gathering

Data were gathered in 2006 using interviews. The

inclusion criteria were women aged 30�65 years,

diagnosed with HF.3 Permission was applied for at

three nurse-led outpatient HF clinics in Sweden,

however, as no informants were found at one

particular clinic informants were only recruited

from two of the clinics. Nurses at the outpatient

HF clinics received written and verbal information

about the study and handled the recruiting in

accordance to the inclusion criteria. The nurses

chose informants perceived to have an ability to

provide rich and in-depth descriptions of their lived

experiences as relating to the phenomenon; they

informed the women of the study verbally, supplied

an introduction letter, and asked whether the

informants approved the first author to call later

seeking permission to proceed. In that way, the

women had the opportunity to consider their parti-

cipation cautiously and to reject if they did not want

to participate.

The sample size was not decided on beforehand.

Instead the sampling was determined by the infor-

mants’ ability to provide rich data. In research based

on a reflective lifeworld perspective, variation in data

is more important than the number of participants

(Dahlberg et al., 2001). Six women diagnosed with

HF were invited to participate. The six women were

aged 33�61 years (age 33, 50, 57, 58, and two

women were 61 years), which was considered to

fulfil the demands for variation. One woman was

single, two were retired, one was working and three

40 L. Nordgren et al.



D
ow

nl
oa

de
d 

B
y:

 [N
or

dg
re

n,
 L

en
a]

 A
t: 

19
:2

3 
13

 F
eb

ru
ar

y 
20

08
 were on sick leave. The first author called the

informants and arranged for the interviews. Five

interviews took place in the informants’ homes, and

one was carried out at the outpatient HF clinic. The

informants received both verbal and written informa-

tion about the study. The audio-recorded interviews

lasted between 45 and 100 min. No ready-made

questions were used, except for the opening question

(‘‘Could you tell me about what it is like to live with

heart failure?’’). To deepen the descriptions, the

interviewer (first author) posed questions such as,

‘‘What kind of support do you need with that?’’ The

interviewer tried to be open to the informants’

descriptions, but at the same time she tried to bridle

her own pre-understanding to gain a new under-

standing of the phenomenon (cf. Dahlberg &

Dahlberg, 2004).

Data analysis

Verbatim transcriptions of the interviews (conducted

in Swedish), were read by all authors. Each interview

was divided into meaning units, which were put

together into clusters of meanings. The clusters were

described in everyday language. As the most invar-

iant parts of the text*the essence*started to

emerge, the descriptions were again examined to

search for variations, i.e. the essences’ particulars or

meaning constituents (cf. Dahlberg, 2006a). Unlike

a more interpretive approach, intentional or theore-

tical explanations were not used in any phase of the

analysis.

In the first draft of the description, the essence was

described as ‘‘understanding’’. However, given that

the essence must be seen in each meaning constitu-

ent within the description of the phenomenon

(Dahlberg, 2006a), the meaning of the essence

changed after formulating the meaning constituents.

Against the background of these meaning constitu-

ents, the figure of the essence stood out as ‘‘safety’’.

All authors took part in the analysis.

The essence of the phenomenon is described in

the Findings section, followed by descriptions of the

meaning constituents, further elucidating the mean-

ing of the phenomenon. To clarify the particulars of

the phenomenon, quotes from the interviews are

provided as examples of explicated meanings.

Ethical considerations

In Sweden, ethical permission is not needed for this

kind of research (SFS, 2003, p. 460). However,

the managers at the HF clinics approved the study.

The authors had no access to medical records. The

informants had the opportunity to pose questions

and they signed an informed consent form before the

interviews started. The authors were careful during

translation of quotes from the interviews so as not to

alter original meanings. Quotations have not been

labelled with participant numbers or pseudonyms in

order to protect informant identity. When an ellipsis

( . . .) appears within quoted speech, parts have been

left out, as those parts are not considered essential

for the reader’s understanding of the text.

Findings

The essential meaning of the phenomenon of sup-

port, as experienced by women living with HF in

middle age, is understood in terms of safety. Support

is a tool that the women use in order to handle their

changed and limited life, despite fear or uncertainty.

The meaning of safety is created in the women’s

encounters and relationships with other people, as

well as in daily life, and is depicted by knowledge and

understanding. When the women experience that

they are understood by others, they feel safe, and

when they understand their condition and what their

condition is about, they have a sense of control and

safety. The phenomenon includes a dimension that

can be understood as having inner assets, strength-

ening the women’s self-confidence, and meaning

they are able to live a life that they consider as

normal as possible. However, there is a tension, an

ambiguity, between what is and is not supportive

signifying that even though intentions are good,

intended support may involve limitations, uncertain-

ties or a feeling of being unsafe. The meaning of

support and the tension between what is and is not

supportive is further illuminated by the meaning

constituents: Knowledge and understanding; finding

balance; ambiguity of relationships; and, support

and formal care*a matter of trust and mistrust.

Knowledge and understanding

Knowledge and understanding are supportive as

they strengthen the women’s self-confidence, reduce

fear or anxiety, and increase safety. Living with HF

implies a life-situation marked by existential inse-

curity and uncertainty. In addition, the body’s

shortcomings are noticeable, bringing on a sense of

fear or discomfort, reminding the women of the

condition’s seriousness and the frailty of life. Insuffi-

cient knowledge or fear of the life-threatening and

incurable condition means they do not know how

much they may strain their hearts, which put limits

on their daily activities, signifying a life-situation that

they feel they cannot control. Thus, they need to

know how to control their unreliable bodies and

their daily lives.
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 Initially, the condition is perceived as a nagging

discomfort. Something is wrong, but the women do

not know what; they search for answers or explana-

tions, such as being unfit or getting older. They

might go to a physician or a nurse at a health care

centre or they might wait at home as long as

possible, not seeking care and not comprehending

the condition’s seriousness. Later, the inability to

understand and grasp the seriousness of the condi-

tion may impose a sense of guilt over not seeking

care earlier.

At first, the women cannot identify their bodily

experiences as something involving their heart. They

are surprised, not only over the fact that their heart is

ill, but also because they associate HF with ageing,

and not with persons of their own age. ‘‘‘What?’ I

said, ‘the heart, I don’t understand, I don’t get it.’ I

said, ‘I’m simply unfit and I’ve got a cold’’’.

The diagnosis, thus, is received with surprise or

fear; the diagnosis does not merely mean the

condition is named, but a meaning is also brought

on. At the same time, being informed about the

diagnosis is supportive as it involves a confirmation

of the women’s experiences and it brings an under-

standing about what is happening to them and why.

However, it takes time to grasp the significance of

the situation. To be struck by a serious and life-

threatening disease means to realize one was lucky to

survive, which means gratefulness; at the same time,

this realization means fear about what is going to

happen. Practical issues, concerning housing or

professional interests might initially overwhelm ex-

istential questions. Knowledge about a poor prog-

nosis involves fear, vulnerability and exposure, which

may paralyse or set limits to life, meaning life may be

perceived as meaningless or hopeless. In addition,

experiences of losing someone close can increase

one’s own fear for death; but at the same time

personal experiences of previous life-threatening

conditions can mean hope for survival once more.

When life is marked by disorder or existential

chaos, the women are concerned about how their

life-situation will be and about what they will and

will not be able to do. They have questions about

their future, and they try to pay attention to what is

going on, with regard to new findings or new

treatments, indicating hope for a new and different

life-situation. However, the notion of undergoing

advanced treatments, such as a heart transplant, can

be difficult to relate to and can bring on fear or

uncertainty.

There is, however, a tension between what the

women do and do not want to know. An ambiguity

exists in which uncertainty is preferable to finding

out something distressing, implying that they might

not ask certain questions or take in information,

indicating insecurity or fear. While some women

want to know what caused their condition others do

not. ‘‘I’d say, it’s better . . . not knowing than know-

ing one caused it oneself.’’ In addition, if information

about the prognosis, treatment, or condition is

provided before they have grasped the significance

of living with HF the information might be perceived

as unimportant. Alternatively, when they know what

they are dealing with they can spend time and energy

finding ways and strategies to control their situation,

instead of ruminating about causes or being afraid.

The women try to take control of their new life-

situation in many ways. They change their diet or

they search for information in brochures, on the

Internet or on food packaging. They wish to under-

stand the condition and wish to do what they can to

take responsibility for their own health. If family

members take part in the changes and have a positive

attitude toward the lifestyle changes, the women feel

supported. Thus, information and guidance on how

to live and handle their health situation is supportive.

Formal carers, such as HF nurses, may provide

written or verbal information about the condition,

which is supportive and provides an opportunity to

understand and relate to the situation. Sometimes

information about how the heart is functioning is

provided via video or computer. However, the

women might perceive such information as techni-

cal, fragmented, or too general, and if formal carers

do not tell them about the seriousness of the

condition, they perceive they do not receive suffi-

cient information on how to handle their life-situa-

tion.

I thought it didn’t seem too bad. But then I started

to understand . . . that it actually was. So . . . it
took a while before I understood . . . what it

meant, and it was more by accident that I started

to understand this was actually something one

would die from . . . unless one got help. . . . And I

can understand that one . . . doesn’t want to paint

the worst picture, just when one gets . . . the
message, but, but, . . . .No, it was . . . I wish I

had received more information.

Being curious and putting questions to formal

carers is another way to gain more knowledge and

understanding. It also provides a possibility to be

active in one’s health care process, and a sense of

participation in one’s own care. Participation does

not mean questioning treatments or formal care, but

rather having knowledge, involvement and under-

standing. If formal carers do not follow up on

lifestyle changes, the women feel uncertainty be-

cause they do not receive confirmation on whether

or not their changes are sufficient. In addition, at
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 times they do not act as they are told, promoting a

sense of guilt or a sense of fear about what harm they

might have caused themselves.

‘‘I’m rather useless; I’ve been told I should drink

only one litre, between one and one and a half

litres . . . a day. [Int.: Mm] But, I’m rather useless;

I drink at least two litres a day. . . .’’

When formal carers do not provide sufficient or

relevant information, the women have doubts or

uncertainty, and they feel deserted and they feel

forced to search for information on their own. If they

do not know whether their condition will improve, or

if they are not able to identify useful information in

order to know what can promote improvement, they

may fumble as they search for answers. Further-

more, if formal carers are not confident about

discussing existential issues, their information tends

to be factual and related mainly to medical issues;

the significance of what it means to live with HF may

be disregarded or left out. ‘‘It’s difficult, I think, for

all parties. It may be difficult for the staff as well, to

deal with the lot. . . . ’’ As time passes, the women

realise life goes on in spite of the failing heart, and

their need for knowledge changes. As they gain new

understanding of their life-situation, they might also

revalue it.

Finding balance

Finding balance means learning to adjust to the

rapidly changing health situation. In HF the body’s

condition constantly changes, meaning some days

are perceived as good days, while other days are

perceived as bad. On good days, the women enjoy

life, doing purposeful and meaningful activities,

hoping not to get worse. However, rapid episodes

of deterioration mean despair and hopelessness.

But that night . . . the pain came back . . . and
then . . . I thought it was dreadful. [Int.: How do

you mean?] Well, I thought it was, one sort of

ended up in . . . in a dark hole, sort of, like ‘now

I’m going down again . . . in this . . .’ like ‘This, I

won’t survive’. . . .

At the same time the women can learn to endure

and to wait in spite of panic and discomfort,

knowing temporary deteriorations can subside. The

limits, which the failing heart sets, hinder them from

putting themselves into action or engaging in tiring

efforts. They can no longer do the things they used

to do, and they can no longer be the people they used

to be, which means a change in self-image. The

limited life promotes doubts or questions for the

future involving feelings of frustration, powerless-

ness, sadness or meaninglessness.

One cannot do the things one wants to do.

That’s . . . that’s how it is. [Int.: Mm . . .Then,

what do you feel?] Well, what does one feel?

Anger, misery . . . depending on . . . what day it is

and what mood one’s in . . . and, sometimes it’s

just . . . sad and bloody awful and boring and . . .
just like that.

Finding balance also means finding ways and

strategies to handle and relate to the new and

different life-situation, as well as inner supportive

assets. Learning to live with HF involves a sense of

not having any choice but accepting the circum-

stances, meaning the women try to appreciate what

they have, and to perceive their life-situation as

meaningful. To balance the changed and limited

life, they seek relaxation in meaningful activities,

which might make negative thoughts or emotions

fade away for a while. Various activities also bring

some structure to daily life, which they need to

handle their situation. When the body is not

constantly reminding of the condition, it means a

possibility to live a life that the women consider as

normal. Inner assets involve strength to stand up

against the condition, not giving way for the limits

that the body sets, signifying they might perform

activities despite their serious condition or even

against advice from others about cutting back. The

women might also find ways to make use of the

reduced ability to perform activities; they might ask

for help, not only when it is actually needed, but also

to be excused from certain activities that are

perceived as boring or tiresome.

The women need balance between the threats

from the unreliable, limited body and the constant

attempts to control it. Medications, thus, are new,

lifelong and life-supporting companions, which they

must accept. However, adjustments must be made to

daily life in line with the medications, meaning a

need to find ways to handle and relate to these new

requirements. In addition, medications are expen-

sive, involving economic constraints. Medications

also bring on bodily complaints, such as dizziness,

cough, or nausea. When formal carers omit informa-

tion about such side effects, these bodily complaints

are perceived as unexpected or unpleasant surprises.

At the same time, medications promote hope for

improvement. When the heart’s condition improves,

the women feel relief, pleasure or hope and when the

treatments are working sufficiently, they might

handle their situation and take responsibility for

their health. At the same time, unexpected improve-

ments can throw them from despair into hope,
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 signifying rapid emotional turns or experiences. The

women’s understanding about their medication,

thus, is ambiguous and having to take medications

is perceived as odd; it takes time and needs balancing

to get used to it. Medications become simulta-

neously supportive and not supportive, signifying a

need to balance between the dependency on medi-

cations and the inconveniences they bring.

Ambiguity of relationships

To be struck by a life-threatening disease implies a

need for help from others and for being cared for, i.e.

a need for support and safety. However, there is a

line between being cared for and being overly cared

for, an ambiguity of relationships and a tension

between what is supportive and what is not, meaning

the women’s relationships to other people can

change and relationships to others might be strained.

When other people understand what the situation is

about, adjust to the circumstances, or do not

perceive the women’s limited performance as a

source of irritation or frustration, the women feel

supported and gain strength to handle their fear and

anxiety. In addition, other people’s awareness of the

condition is perceived as safety, in case something

happens. Thus, being supportive means to be on

hand and caring, but the line between being cared

for and being overly cared for is fine. Support does

not mean that others take over the women’s pro-

blems; instead support means the women have help

to handle problems and to get through them.

When the women feel they are supported and

cared for, they achieve inner assets for handling their

life-situation, making up life plans and goals and for

taking on responsibility for their health situation.

No, I think I’ve got the very best help [Int.: Mm]

and . . . I’ve got all the support I need and . . . I’ve
got an incredible lot of information and . . . eh. . . .
No, the biggest part of the work is on me now, I

think. . . . [Int.: How do you mean?] If I don’t, I’ll

never get back. . . . But it is, I do have my goals and

I think . . . I’ll get back, and that’s my goal. . . .
[Int.: Mm. Yes. And when you think about the

future, how do you think?] . . .No, I’ll, I’ll have my

surgery and I’ll lose weight . . . eh, and then I’ll

take care of myself and I’ll . . . I will do things I

didn’t before, I will take care of myself, sort of,

and I will . . . start exercising and, and I’ll do

things like that [Int.: Mm] O, yes, I certainly will.

When life can no longer be taken for granted, it

means close relations to family and friends are more

valued than previously and both women and family

might be more concerned than before about staying

in touch. Still, the unreliable health situation might

prevent the women from planning family activities,

which involves a sense of guilt over the limits they

put on family life.

The reduced ability to perform activities means

the women’s self-image changes, but so do other

people’s image of the women. When family members

have a positive attitude, knowledge and understand-

ing, it is perceived as helpful and supportive; they

might be able to help and support the women with

matters concerning formal care or treatments as well

as with practical issues. For example, the partner

may take over some housework that the women did

previously.

However, if the partner does not do the work in

the same way as the woman, it might promote

feelings of frustration or irritation over not being

able to do the things she did previously. In addition,

if family members take over housework, or try to get

the women to refrain from doing certain activities,

the women feel they are being overly cared for and

overprotected, involving a sense of being fragile or

vulnerable, meaning frustration or annoyance.

Initially one was, maybe one was like sitting in a

bell jar . . . sitting inside it, I was sitting in this

little . . . bell jar and my husband, he. . . .Well, I

was just to sit there and I wasn’t to move and I was

to stay in there . . . . It was so fragile, so fragile. . . .
[Int.: Did they put you in that bell jar . . .?] Yes,

they . . . [Int.: . . . or did you put yourself in there?]

No, they put me in there . . . and . . . I . . . was not

allowed to move and ‘now, you sit there and . . .
. . . and don’t do anything and . . . and so on. . . .
Because, they were worried, this was not supposed

to happen . . . .

Being overprotected and overly cared for deepens

the women’s uncertainty and confusion, and they

will find it even more difficult to handle and relate to

their life-situation.

The women need to talk to other people about

their experiences, but, at the same time, they are

concerned about being too pushy, self-centred, or

burdensome to others. Yet, the insight into the

condition’s seriousness is shocking, not only to the

women but also to family, friends, and colleagues as

well, meaning there might be problems discussing it.

The family might not want to talk about it in order

not to show the women how concerned they are, or

the women might be careful about what they say, in

order to spare the family distress. In addition, fear of

death may be overwhelming, and the women might

not be able to talk to others about their situation. At

the same time, being with and talking to people who

do not know and do not understand the situation,
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 can be perceived as somewhat problematic; the

relation between the woman and that person may

be strained. However, when the women themselves

are not worried or when the body does not con-

stantly remind them of the condition, the need for

having someone to talk to is reduced.

Sharing experiences or fear with people having

similar experiences with a heart condition means the

women might realize they can exert themselves

without any risks and that it is possible to live with

HF. Likewise, people who do not have similar

experiences might listen, but they still might not

quite understand what it means to have experiences

of a life-threatening condition. ‘‘ . . . they might listen

cheerfully, but I don’t think they really understand.

As for my spouse . . . he doesn’t understand whatso-

ever what it’s all about.’’

The women need self-confidence and faith to

balance their life-situation. Other people, as well as

a belief in God, might provide tools that are needed

to deal with negative thoughts or emotions.

‘‘That person and I talked it over and I received

tools that I needed to handle such matters, so that

I won’t drop down again . . . into this . . . self-pity
thing again.’’

To believe in God might bring comfort, safety,

companionship and joy. In addition, a confident

belief that one’s life and future is in the hands of God

might reduce a fear of death and bring on safety and

meaning to life. To be loved, by God or by other

people, means one can love oneself and have sincere

confidence in oneself and one’s ability to handle and

control a situation. At the same time, having a flawed

body might provide an idea that one is less valued in

the eyes of other people. ‘‘ . . . I’m not a worse kind of

person only because I happen to . . . have . . . a body

that is not working properly.’’ To feel one is precious

and loved in spite of the faulty body involves safety,

hope and a meaningful life.

And this, to feel one is valuable even though one

is . . . is ill and disab . . ., not disabled, but . . . that
one’s not, one’s body’s not that good . . . that
makes . . . life . . .meaningful . . . anyhow . . . so to

speak [Int.: How do you mean that. . . .Could

you expand on that?] Yes, I’m not done [Int.:

No . . . .] It gives you hope, it gives me . . . it gives
me . . . a good self-confidence.

Being able to work, in spite of the condition, raises

an opportunity to maintain one’s self-image. To have

a job also means economic safety and a structure

in daily life. Work also promotes a social network,

as well as a sense of well-being and a meaningful

life-situation. However, the women’s limitations

might involve difficulties in performing activities at

work, which promotes feelings of insecurity and

uncertainty. The women feel supported when col-

leagues or employers understand the condition, as

well as keep in touch while the women are on sick

leave. It is also perceived as supportive if tasks at

work or working hours are adjusted for the circum-

stances. However, if employers or colleagues do

not stay in touch while on sick leave, the women

feel deserted and unimportant as a person or an

employee.

In addition, being on sick leave means the women

must deal with the representatives from social

security and welfare services that may place demands

to return to work, to engage in vocational training or

to apply for disability pension that may be perceived

as unrealistic or unlikely and that may elicit anger,

frustration or concern. If representatives for the

social security services do not understand what it

means to live with HF, it may signify a sense that the

women are deemed as not trustworthy, which is

experienced by the women as humiliating and

implies further strains and uncertainty in their

relationships to life.

‘‘And I think one has worked all one’s life, sort

of . . . doing what is right, not . . . Yes, you know,

I was hardly ever sick . . . and then one is treated

like this.’’

At the same time disability pension might be

supportive, because it provides an opportunity to

escape the stress and strains of vocational life.

Support and formal care*a matter of trust and mistrust

To live with HF means living with an unpredictable

health situation, signifying dependency on formal

care and treatments. The awareness that something

is wrong with the body’s most vital part, the heart, is

frightening and distressing and the women need to

know how to obtain instant care and treatment if

their condition deteriorates. Formal care involves

relief, and a situation that can be controlled.

Encounters with formal carers that are characterised

by mutual respect, openness, and confidence pro-

mote feelings of trust, faith, and safety; encounters

with formal carers who are perceived as ignorant or

less competent, mean fear, hesitation or mistrust.

Initially, when the women receive the diagnoses,

their life-situation is characterized by chaos, and they

need structure in daily life. When formal care is well

structured, organized and reliable, they know to

whom they can turn, which brings trust and safety.

Accessibility to HF nurses is highly valued by the
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 women. The HF nurse is a competent person to

talk to, who understands the situation and the

condition. Talking with an HF nurse reduces fear

or anxiety, meaning a sense of safety and support.

Furthermore, HF nurses are able to arrange suppor-

tive contacts with other professional carers or

counsellors, such as welfare officers, who might

provide an opportunity to sort out the situation by

getting different perspectives and understandings of

the life-situation.

Yes, it was scary at first . . . Because . . . I . . . I
thought . . .The heart . . . I mean, the heart, that’s

rather serious . . . And I felt . . . pretty bad . . . for a
couple of weeks . . . [Int.: Mm] . . . before I started

to work it out . . . and also . . .when I talked to the

HF nurse then . . . in peace and quiet . . . that I

thought was, it gave me a lot . . . [Int.: Mm] . . . it
was easier to talk to her [than the physician] and

I’ve met with her several times and it felt good

to . . . one could discuss diverse matters so . . .
[Int.: Mm] It . . . it was good . . .

However, the women might perceive the HF

nurses’ competence as limited, and the support

may be perceived as insufficient; therefore, visits to

cardiologists are sometimes more highly valued. If

the planning of those visits fails, the women have a

sense of being deserted or forgotten, left to uncer-

tainty, insecurity, fear or anxiety. At the same time,

when help is needed to obtain medicines or medical

certificates concerning sick leave, the HF nurse can

work as a link to the physician. However, the

women’s respect for the physicians might involve

limitations; it might be perceived as difficult to talk

to the physicians about their problems in daily life.

Some carers appear as more supportive than

others meaning support, information, or participa-

tion are tied to specific carers. Formal carers who

demonstrate being careful, honest, and sincere*that

is, they take their time and the women’s problems

seriously*are seen as being engaged and as having a

true wish to help. They are also perceived as

comforting and caring.

‘‘He may talk to me for an hour or so . . . and he

tells me things and . . .We’re discussing things

and he listens to me and . . . he explains and . . .
yes, if I have any questions and so on.’’

If formal carers contact the women, whether or

not they have a formal purpose, it is perceived as a

personal initiative, involving a sense of being valu-

able and safe, indicating participation and support.

Moreover, insecurity is reduced when measurable

values, such as blood pressure, blood tests, pulse, or

ECG, are examined and controlled by formal carers.

Appointments with formal carers, which are planned

in advance, promote a sense of being cared for and

are both helpful and supportive. Still, when the

condition is stable, and the body does not constantly

remind the women of their condition, the need for

planned appointments decreases.

However, the support that the women receive

within the context of formal care can be understood

as a conditioned support. Routines can seem to have

priority over personal needs when patients must

endure long waiting times, as well as delayed,

meaningless, or needless examinations and treat-

ments. Furthermore, bureaucracy and slow routines

within the care-giving organization mean the diag-

noses’ objective value decides which care or treat-

ment one receives.

. . . heart failure is . . . in some way quite odd . . .
Maybe focus has been on heart attacks and things

like that; that business seems to be working or . . .
how to say . . . So, this is a bit left behind, there is

no real . . . place for it or for what one should . . .
say. I don’t know [inaudible]. It makes it rather

hard . . .

If formal care is perceived as unstructured or badly

planned, the women can have suspicion or hesitation

toward carers and the care-giving organization, as

well as fear of being forgotten or not receiving the

care on which one is depending. When formal carers

seem uncommitted or uninterested, they feel that

information, care, or treatments are provided ran-

domly or by coincidence. It may also bring on

anger or powerlessness for them. At the same time,

the power of formal carers implies that carers are

the ones making decisions, meaning they have

the authority to overlook the women’s own knowl-

edge about their bodies and health, which can give

the women a sense of anger, sorrow, or despair.

Yes, one becomes awfully frustrated. Because one

is . . . one is completely . . . powerless . . . they are

in charge of course, I can, I can force nothing. . . . I
can’t. . . . they decide, just like that, no matter how

foolish . . . I can do nothing.

If formal carers do not respect the women’s time,

it means that meetings are perceived as meaningless,

depersonalized or fragmented. When they are not

taken seriously or are not respected, they experience

frustration, uncertainty, or doubts over their own

experiences, as well as over the carers’ professional

competence. This also involves a sense of not

participating in ones’ own care or treatment, help-

lessness and exposure. If the women experience that

46 L. Nordgren et al.
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 formal carers consider the patient’s body as a

machine to be programmed, it means technology is

prioritized over personal needs and well-being.

‘‘And I’m just lying there, feeling as a robot

(laughing) . . . lying there, and they are program-

ming me. . . . she’s an expert on the device, but

she’s not an expert on me.’’

In addition, insufficient care means the women

must nag, watch, and check to make sure everything

works. Sometimes they must insist, persevere or

lie in order to receive the care or treatment they

are depending on, and to avoid exposure to life-

threatening or chronic states. This takes energy,

causes worry, and is perceived as frustrating. In

addition, when the women experience that know-

ledge about their own body, health, or treatment is

ignored, it means their personal well-being is

disregarded. Experiences of being neglected mean

they might decide to seek care elsewhere despite

being in a life-threatening state. However, the body’s

serious condition forces them to surrender to care,

despite doubts and powerlessness.

Discussion

The current study revealed the phenomenon of

support as a multidimensional and subjective ex-

perience created in the women’s encounters and

relationships with other people, as well as in daily

life. Support, thus, is more than ‘‘social support’’, or

‘‘instrumental support’’. To be supported means to

feel safe and to have the inner assets needed to

handle one’s life and situation. The findings illumi-

nate existential aspects, which are important for

discussions in relation to individuals living with a

chronic and life-threatening disease such as HF.

Previous studies about women living with HF have

mostly included older women and many of the

results are somewhat contradictory; trying to com-

pare the results of the current study to previous

research reveals both discrepancies and similarities.

The women in our study had many questions

about their future, which involved feelings of frus-

tration, powerlessness, sadness or meaninglessness.

Paton, Backlund, Barnes and Thirsk (2007) found,

in line with the findings of the present study, that

women living with HF balance their wishes and must

be realistic about having hope, because of disap-

pointment and an unknown future. This may be due

to the continual, more or less present threat which

the failing heart imposes on them; that the future is

conceived as uncertain (Europé, Axelsson &

Tyni-Lenné, 2001; Nordgren et al., 2007). The

findings of Mårtensson et al. (1998), however, which

indicated that older women living with HF do not

worry about their future and may be content with

their past life and present situation, are not in

accordance with the current study. The informants

in the current study conceived a limited life-situation

marked by existential insecurity and uncertainty, and

they searched for control in order to reduce fear and

anxiety. It is well-known today that people with HF

suffer more from anxiety and depression than people

with other cardiovascular diseases, as for instance

myocardial infarction (Joekes, van Elderen &

Schreurs, 2007). In our study it was striking how

fear suffused the women’s experiences of their

situation; a finding in line with others (Mårtensson

et al., 1998; Europe et al., 2001; Costello & Boblin,

2004). The women’s life-situation is derailed, inter-

rupted, and their situation is marked by limitations

and unwanted change, factors that have also been

described by Roebuck and co-workers (Roebuck,

Furze & Thompson, 2001). Roebuck et al. (2001)

reported that several participants were fearful of

doing too much or too little, meaning they were

reluctant to resume normal activities of living which

resulted in reduced life-satisfaction and well-being.

Findings of Mårtensson et al. (1998) also illumi-

nated that older women may be annoyed about their

inability to do what they used to do, and may have a

sense of worthlessness and may feel more burden-

some to other person’s, which is in line with the

middle-aged women participating in the current

study. Rhodes and Bowles (2002), however, de-

scribed that older women do not appear to be

concerned with anxiety, even though they experience

loss and a threat against possibilities to control their

life-situation. However, to gain control over their

life-situation they have to struggle (Rhodes &

Bowles, 2002), which seems to be in line with the

middle-aged women in the current study. Our

findings, however, showed that the women seemed

to be struggling foremost to be themselves, i.e. to

stay involved in projects and activities that were

directed toward realizing own life projects or goals.

With support from other people, women living with

HF in middle age may achieve tools by which they

can reduce their feelings of anxiety or fear, meaning

they may experience well-being and a sense of having

control over the life-situation. In addition, support

may help a person who use avoiding coping beha-

viours, such as denial or disengagement, which are

associated with poorer health outcomes for patients

with HF (Konstam et al., 2005).

The women’s experiences of ambiguous relation-

ships, which were found in the present study, have

been described by others. Mårtensson et al. (1998)

described that older women may experience a sense

of insecurity in relation to themselves and in relation
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 to people in their surroundings. This conception

ranges between a feeling of abandonment and a

sense of devotion from those around them

(Mårtensson et al., 1998). Furthermore, this reac-

tion seems not to be limited to family members, but

to relationships with friends and work colleagues, as

well, because friends or colleagues may have limited

understanding of the condition (Roebuck et al.,

2001). According to Gary (2006), the extent to

which social networks have positive or negative

influences on women’s self-care is not clear because

many women seem to be ambivalent about their

support systems. Feelings of vulnerability and in-

security coupled with worry may reduce the wo-

men’s self-confidence, which results in strained

family and social relations (Roebuck et al., 2001),

implying ambiguity and tension between what is

supportive and what is not. This ambiguity illus-

trates reciprocity of support, ‘‘a dark side to helping’’

(Lu & Argyle, 1992), which means that support can

have negative consequences, such as feelings of

dependence and guilt, implying a negative well-

being/support link (Lu, 1997). When people receive

support, they may feel as a burden to others, or in

indebtedness, which correlates negatively with their

health (Takizawa, 2006) and their well-being (Lu,

1997). This is because people receiving support

may feel threatened if the support poses a threat to

their sense of self-management or it may damage

their self-esteem and evoke feelings of helplessness

(Lu, 1997).

According to the findings of the current study, as

well as others, women living with HF seem to

experience a sense of being overprotected

(Mårtensson et al., 1998; Europé et al., 2001).

The experience of being over-protected is in line

with findings also of other studies, which describe

that people, after an myocardial infarction, may

experience that personal relationships become

strained because of their partners or family members

becoming over-protective (Roebuck et al., 2001;

Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). A person can

feel overprotected in different ways (e.g. emotionally

or practically), and this can vary in intensity, from

moment to moment and from situation to situation

(Joekes et al., 2007). This implies feelings of

frustration since the ill people may experience they

are not allowed to perform activities that are within

their capability or, activities they have been told to

undertake, for example, mild exercise (Roebuck et

al., 2001). According to Joekes et al. (2007), over-

protection is associated with depression for people

living with HF and can result in an individual

becoming a ‘‘cardiac invalid’’, which may reduce

the ill person’s health-related quality of life (Roebuck

et al., 2001). Accordingly, it can be very important

to women living with HF that formal carers meet

and talk to their relatives, so that the relatives do

not take over too much of the women’s household

duties or restrict and limit the women’s daily

activities.

The findings of the current study demonstrate that

knowledge and understanding is supportive to wo-

men living with HF in middle age. We found in

similar to Riegel et al. (2003), that as time passes the

life-situation changes indicating that the need for

information and support changes over time. In

Sweden, people living with HF often are initially

offered visits to HF clinics, i.e. over a shorter period.

As soon as medication is up-titrated and works

satisfactorily, the patients are referred to primary

health care centres, where it is quite common that no

cardiologists or HF nurses are available. This sug-

gests that as soon as the women start to find out how

to handle and relate to their new life-situation,

suddenly the specialised information and care which

they need is no longer available. Many people living

with HF have modest knowledge about their condi-

tion or treatment, therefore, patient education is a

main task for HF nurses who need to find teaching

models in order to educate the patients so that they

can actively participate in their own care (Strömberg,

2005). Knowledge and understanding can make a

situation more comprehensible and increases a sense

of control (cf. Strömberg, 2005). Women living with

HF in middle age need support and information

about the strains of activities they might put on their

hearts, and they need help and support from formal

carers to identify their fears if they are to handle and

sort them out. However, the women themselves may

not be aware of these problems and formal carers

need to be sensitive and open-minded in order to

grasp and understand the nuances of the ill person’s

life-situation. Formal carers can support women

living with HF in middle age by talking to them

about the future, e.g. about returning to the work

situation or about developing their personal life-

plans. Understanding patients’ experiences is essen-

tial in order to improve HF prevention and educa-

tion. If formal care is carried out from out a lifeworld-

led model for care (cf. Todres, Galvin & Dahlberg,

2007) the carers may find an approach that ensures

both good quality medical care and at the same time

acknowledges the unique individual’s lifeworld.

There is a need for evidence-based practices that

have proven effective in addressing the life-altering

experiences of HF.

Methodological reflections

All research needs to be validated and objective if it is

to be valued as scientific (Dahlberg, 2006b). Research

48 L. Nordgren et al.
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 findings must also be able to generalise. Our study

has not produced knowledge that can be generalized

to women with any type of heart disease or to all

age groups; however, the knowledge obtained can be

reflected upon and considered in other contexts. In

human science research validity and objectivity

means openness, susceptibility and sensitivity to the

phenomena in focus (Dahlberg, 2006b). Openness

means the researcher, through a reflective attitude,

strives to reflect on, to question and to be aware of

the influence of his/her own pre-understanding and

to bridle it (Dahlberg & Dahlberg, 2004), which

means that we cannot allow our pre-understanding

to ‘‘affect our understanding in an uncontrolled

way’’ (Dahlberg &Dahlberg, 2004, p. 272). To bridle

pre-understanding means that the researchers strive

to take on a self-critical attitude, to reflect on any

pre-understanding, and then to bridle it, placing

the analysis and the findings in question through

systematic reflection and discussion with other

members of the research team. The current study

has been performed rigorously and carefully with a

self-critical and reflective attitude. The researchers’

pre-understanding has been questioned, problema-

tized, interrogated and discussed. Despite this effort,

there is always a risk that the final findings convey

traces of the researchers own pre-understanding.

Within the field of phenomenological research,

findings are always contextual and are always in-

finite; therefore, phenomenological research findings

cannot be understood as universal (Dahlberg,

2006b). However, the results must be meaningful

to other people than those involved in the study. For

instance, the findings from the current study may be

meaningful also to another context. The meaning of

the dimensions of the phenomenon of support may

be applicable*albeit the content and the practical

implications may change between contexts.

Furthermore, the idea of application can be useful

when generalizing research results based on a life-

world perspective (Dahlberg, 2006b). Application

means that the findings can be practised and under-

stood within its particular context (Dahlberg,

2006b), but also in different contexts. For instance,

the findings of the current study illuminated that the

women need to feel safe in order to handle their life-

situations, which at times are incomprehensible or

out of control. These findings are not only useful to

formal carers who encounter middle-aged women

living with HF, but can also be of interest when

supporting other people living with HF, e.g. older

persons or male patients. Some of the findings

may also be useful for carers who are to support

people with other chronic illnesses. In this capacity,

the findings of the current study are possible and

appropriate to generalize.

Formal carers can use these findings in practice in

order to increase understanding during assessment

and management; and when educating and offering

support to middle-aged patients with this chronic,

incurable, and debilitating condition. In particular,

formal carers can adopt open communication stra-

tegies to explore the meaning of a diagnosis of HF

for individual patients. They can provide ongoing

support and screening for signs of depression, as

patients adapt to living with HF. In addition, formal

carers can ensure that patients receive information

about their condition, so they feel able to participate

in the self-management process.

Conclusions

. Women living with HF in middle age need

support if they are to reformulate and adjust to

their changed life-situation.

. The meaning of support is created in the

women’s encounters and relationships with

other people, as well as in daily life. Support,

can be understood as a sense of safety. How-

ever, there is a line between being cared for and

being overly cared for, an ambiguity of relation-

ships and a tension between what is supportive

and what is not.
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Notes

1. In the current study, a wide definition of ‘‘middle age’’ (30�65
years) is used in order to get rich variation in data in

accordance with the methodological approach.

2. To deepen the understanding of the epistemology of reflective

lifeworld research we suggest readings of, for instance, Ideas

pertaining to a pure phenomenology and to a phenomenological

philosophy by Edmund Husserl (1913) or Phenomenology of

perception by Maurice Merleau-Ponty (1945).

3. In the current study, the severity of the disease*e.g. in terms of

the classification by the New York Heart Associations (NYHA)

for heart failure*has not been considered as relevant, since the

health condition in HF constantly changes, and the ill persons’

perceptions of their condition varies from one day to another.

In addition, since patients and carers hold different perspec-

tives on illness, objective assessment of the severity was

considered as irrelevant.
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English summary 

 

When the body sets limits – living with heart failure in middle 
age 

To be a middle aged person means to be in the middle of life. To be struck 
then by an incurable chronic disease, such as heart failure, means life is 
interrupted. In addition, chronic conditions raise a variety of losses, such as 
social or economical losses, which imply dependency or a restricted life 
situation. In today’s western society, individuality and independency are seen as 
strong values, which mean chronic conditions are contrasting to the expected life 
situations of middle aged people. To live with chronic conditions as a middle 
aged person can also mean to be isolated from family or a loss of control over 
the life-situation, which imply difficulties within the family situation. As life no 
longer can be taken for granted and the future is unpredictable, one can have 
difficulties understanding one’s own life-situation. 

People living with heart failure need care and support which consider the 
person as an individual. Formal care for people living with heart failure is often 
conducted within the context of emergency care. Such contexts are often 
dominated by a view upon disease as something that is temporary and passing 
and the goal is to get the patient back to “normal life”. This means formal care 
can be experienced as fragmentized or that provided information is insufficient. 
Losses, brought on by the condition, can also be neglected or dismissed. Care for 
patients living with heart failure aims, from a biomedical perspective, at slowing 
down the condition’s progress and alleviating or controlling symptoms. 
However, it is not evident that medical treatments promote subjective 
experiences of health. From the perspective of caring science, care means to 
alleviate suffering and to promote well-being. Previous research indicates that 
people living with heart failure experience care as insufficient and that they do 
not receive adequate help in order to understand and handle their life situation. 
Although it is well known within today’s health care systems that care should be 
individualized, middle aged people living with heart failure experience that they 
do not get enough help or support when trying to learn how to relate to their life 
situation. If formal care focuses on deficiencies and shortages, i.e. if formal care 
perceives health as absence of disease, this perspective is experienced as limited 
and non-supportive by the patients.  

The overall aim of this thesis was to describe the meaning of living with heart 
failure as a middle aged person. In particular, the relation between the persons’ 
life-situations and formal care was explored. An additional aim was to clarify the 
meaning of support as experienced by people living with heart failure in middle 
age. The study used a caring science perspective and a reflective lifeworld 
approach, founded on phenomenological philosophy. This particular perspective 
draws on epistemological understandings as outlined by Husserl, Heidegger, 



Gadamer and Merleau-Ponty. Interviews were used for data collection and data 
was analyzed using essence-seeking analysis. 

Reflective lifeworld research provides a structure to data analysis, which can 
be described as a “whole-parts-whole movement”. As each part of data is 
understood in terms of the whole, the whole is also understood in terms of its 
parts (Dahlberg et al., 2008). To begin with, the interviews were transcribed 
verbatim into text. In order to become familiar with the text it was read several 
times. Next, each interview was divided into meaning units, which were put 
together into clusters of meanings. As the analysis moved from concreteness to a 
more abstract level of understanding, patterns of meaning started to emerge. As 
the most invariant meanings – the essential structure - started to emerge, they 
were again examined to search for variations. The essence was analyzed in 
relation to each interview and in relation to meaning units and clusters. The last 
step was to synthesize the results into a general structure. Unlike a more 
interpretive approach, intentional or theoretical explanations were not used in 
any phase of the analysis.  

The aim of the first study (I) was to explore and describe what it means to live 
with moderate to severe heart failure as a middle aged person. Seven persons 
were interviewed (4 men, 3 women; aged 38-65 years). The informants were 
recruited from a heart failure clinic in a middle-sized hospital in Sweden. Four 
informants had been granted early retirement pension because of heart failure. 
Two were on sick leave, and one person was still working. Six of the informants 
were married and living with their partners. Each interview lasted between 1 and 
2 hours and started with a question: “Can you describe a situation which 
illustrates what it is like to live with heart failure?” The results illuminated 
effects and changes to the life situation, which people living with heart failure in 
middle age can, experience. The social world, i.e. inter-subjective relationships, 
work situation and formal care, emerged as fundamental as well as the 
individuals own experiences of themselves and their body. The person’s life 
situation is frail and depicted by insecurity and uncertainty. 

During the first analysis, it became obvious that the major part of the 
interviews were about the informants’ experiences of formal care in relation to 
heart failure. This was assessed as such a crucial aspect of the informants’ life 
situations that a second analysis was needed. The aim of the second study (II) 
was to explore and understand the meaning of the phenomenon, formal care as 
experienced from the perspective of middle aged patients living with moderate to 
severe heart failure. The results illuminated that patients experience exposure 
and vulnerability in relation to formal care. While the context of formal care 
provides alleviation and medical treatments, the results also revealed experiences 
of dependency and unclear participation. 

After the first two studies, it was concluded that people living with heart 
failure in middle age need help and support to handle and relate to their life 
situations. However, questions were raised about support. What is supportive to 
people living with heart failure in middle age? And what is the significance of 
support to their life situations? A literature review revealed that the meaning of 
the phenomenon of support in relation to heart failure was not previously 



defined. In order to unveil and deepen the meaning of support an uncovering 
perspective was chosen. 

In addition, as human beings are historically, culturally, and socially situated 
in the world it is reasonable to assume that the life situations of men and women 
are different. Men and women have different roles and situations both at home 
and in society, meaning men and women can have different life experiences, 
values and goals, which can be significant in relation to formal care and to the 
patient’s needs of support. This assumption called for two separate studies 
concerning the phenomenon of support; one about men and one about women. In 
study III nine men were interviewed (aged 49-64). Three of the informants were 
single men, four were retired, two were working, and three were on sick leave. 
The interviews lasted between 40 to 80 minutes and the same opening question 
as previously was used (and in study IV as well). In study IV, six women were 
interviewed (aged 33-61 years). One woman was single, two were retired, one 
was working, and three were on sick leave. The audio-recorded interviews lasted 
between 45 to 100 minutes. 

The results from the two separate studies (III, IV) illuminated that support 
means help concerning practical matters or flexibility at work. However, it also 
revealed that support means a sense of security and safety in relation to other 
people, such as friends, family, employees, and formal carers. Knowledge, 
control, and safety appeared as central aspects of the phenomenon of support. 
However, there was a slight difference between men and women. The men 
underlined the importance of ”security”, i.e. to have a sense of being in control, 
while the women emphasized the significance of ”safety”, i.e. being able to trust 
oneself and to be courageous. These differences, or nuances, imply that men and 
women may have slightly different requests concerning support. 

The present thesis illustrates that support from others gives people living with 
heart failure in middle age inner strength which they need if they are to amend 
their life goals. However, the results also describe that formal care at times is 
insufficient, meaning the support which the patient’s need is forsaken. If people 
living with heart failure in middle age are to take on their own responsibilities 
for their health process they need information, knowledge and to be participating 
in care. Furthermore, formal carers need to focus more on the patient’s social 
roles and networks. A lifeworld led perspective in formal care can unite a 
biomedical and a caring science perspective, which means formal carers will be 
able to pay more attention to the patients’ changed life situation rather than 
focusing the patient’s failing hearts. 
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