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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: I Sverige lider hundratusentals kvinnor av hjärt- kärlsjukdom och varje år dör 

drygt 20 000 kvinnor. Kvinnors symtom vid hjärtinfarkt skiljer sig många gånger ifrån de 

klassiska symtomen med bröstsmärta och andningssvårigheter. På grund av detta sätts 

symtomen inte alltid i samband med hjärtat, något som kan få livshotande konsekvenser 

eftersom de oklara symtomen gör att kvinnorna väntar med att söka vård. 

Syfte: Syfte var att belysa kvinnors upplevelse av att ha drabbats av hjärtinfarkt. 

Metod: Intervjustudie med kvalitativ ansats med information som samlats in från fem 

informanter som haft en hjärtinfarkt. Kvalitativ innehållsanalys användes vid analysarbetet av 

intervjuerna. 

Resultat: Kvinnorna upplevde olika symtom vid insjuknandet och ingen av dem satte dessa i 

samband med en hjärtinfarkt och avvaktade därför med att söka sjukvård. Livsvärlden 

förändrades i både positiv och negativ mening efter hjärtinfarkten. Kvinnorna upplevde 

vården samt bemötandet ifrån personalen som mestadels positivt. 

Slutsats: Att drabbas av en hjärtinfarkt var en livsomvälvande händelse för kvinnorna. Det är 

viktigt att det fortsätter att uppmärksammas och medvetandegörs att kvinnors symtom på 

hjärtinfarkt ofta är atypiska för att de som drabbas snabbt ska komma under vård och 

behandling. 
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BAKGRUND 
 

Varje år behandlas cirka 154 000 patienter i slutenvården för hjärt- och kärlsjukdomar i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2010). Hundratusentals kvinnor lider av hjärt- kärlsjukdom och varje 

år dör drygt 20 000 kvinnor av hjärt- kärlsjukdom vilket motsvarar 55 kvinnor om dagen. I 

Sverige får varje dag cirka 41 kvinnor en hjärtinfarkt. (Hjärt- lungfonden, 2010). 

 

Fysiologi 

Hjärtat är en muskel som är något större än en knuten hand och har till uppgift att pumpa runt 

blodet i kroppen. Hjärtat består av fyra rum som är sammankopplade med varandra, vänster 

förmak som har sitt utflöde i vänster kammare och höger förmak som mynnar i höger 

kammare. Hjärtat fungerar som en pump med två cylindrar som är seriekopplade och drar 

ihop sig mellan 60-90 gånger per minut. Hjärtats vänstra del pumpar friskt syrerikt blod 

genom artärerna ut i kroppen. Efter att hjärtat har dragit ihop sig vidgas det igen och blodet 

från kroppen förs tillbaka via venerna till hjärtats högra förmak och kammare. Därifrån 

pumpas blodet genom lungorna, där det syresätts och koldioxiden vädras ut. Sedan pumpas 

det syrerika blodet via vänster kammare ut i kroppen på nytt. Det tryck som uppstår i artärerna 

när blodet pumpas från hjärtat ut i kroppen och tillbaka kallas för blodtryck. Det systoliska 

blodtrycket kallas det när trycket är som högst då hjärtat drar ihop sig och tömmer sig på blod. 

Det diastoliska blodtrycket kallas det när blodtrycket sjunker till en lägre nivå, det sker när 

hjärtat vilar och på nytt fylls på med blod (Hjärt- lungfonden, 2008). 

 

Orsaker 

Kärlkramp är ett allvarligt varningstecken och kan vara ett förstadium till hjärtinfarkt. 

Kärlkramp beror oftast på att ett eller flera av hjärtats egna blodkärl, de så kallade 

kranskärlen, har blivit för trånga på grund av inlagringar i kärlväggen, även kallad 

ateroskleros. Inlagringarna gör det svårt för blodet att flöda genom kärlet till hjärtat. Om 

inlagringen brister bildas en blodpropp som kan avbryta blodströmmen och täppa till 

kranskärlet. Detta leder till en hjärtinfarkt där det området i hjärtat som drabbas av bristande 

tillförsel av blod och därmed syre gradvis skadas. Hjärtats celler i det drabbade området dör 

om de blir utan syre och hjärtmuskelvävnaden övergår till bindväv. Skadan som drabbar 

hjärtat kan leda direkt till döden eller orsaka skador som senare kan leda till en ny hjärtinfarkt 

eller hjärtsvikt. För att förhindra permanenta skador i hjärtmuskelvävnaden krävs att 

blodproppen snabbt löses upp (Hjärt- lungfonden, 2008). 

 

Symtom 
Vid en hjärtinfarkt är de symtom som är mest typiska kraftiga smärtor i mitten av bröstet. 

Oftast strålar smärtorna ut i vänster arm men de kan även stråla ut i ryggen, båda armarna, 

magen, halsen, händerna och underkäken. Den som drabbas kan även uppleva 

andningssvårigheter med eller utan smärta (Hjärt- lungfonden, 2008). Schenck-Gustafsson 

(2011) menar att typiska symtom vid hjärtinfarkt har visat sig stämma bättre in på män än på 

kvinnor. Män med hjärtinfarkt har blivit normgivande vilket lett till att kvinnor i större 

utsträckning ansetts ha avvikande och ofta helt annorlunda symtom. För kvinnor framställs 

det vara vanligare med mer diffusa obehagssymtom och en inte lika uttalad bröstsmärta. 

Många kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt har bröstsmärta men förutom eller istället för 

bröstsmärta besväras de även ofta av andra symtom som illamående, trötthet, andfåddhet, 

svimningskänsla och allmän sjukdomskänsla. Besvär som alltså är relativt allmänna och i 

första hand inte förknippade med hjärtinfarkt (Ibid.). 
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Livsvärld 

Livsvärlden är den egna unika världen som varje människa lever i det vill säga den personligt 

upplevda världen (Jahren Kristoffersen, 2005). En människas livsvärld handlar om att höra, 

se, lukta, smaka och känna på världen omkring och att kommunicera upplevelser med andra 

människor i omvärlden (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Livsvärlden är subjektiv och människan påverkar och påverkas av sin värld. För att förstå en 

annan människa måste denna alltid förstås i det sammanhang som hon befinner sig i 

(Wiklund, 2003). När en människa blir sjuk förändras upplevelsen av livsvärlden, sjukdomen 

kan orsaka förvirring och kaos och leda till att livsvärlden krossas eller förändras. (Jahren 

Kristoffersen, 2005). 

 

Det goda vårdandet 

Dahlberg et al. (2003) menar att i en god vårdrelation kan lidande lindras och välbefinnande 

främjas. Det ska finnas ett livsvärldsperspektiv där vårdpersonal ser patientens subjektiva och 

levda kropp. Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) beskriver att det är viktigt som 

vårdpersonal att visa ett intresse för patienten som person samt respekt för att patienten är den 

främsta specialisten på sig själv. Det är viktigt att det finns ett samspel mellan vårdpersonal 

och patient för att komma fram till bästa möjliga beslut gällande vård och behandling. Genom 

att observera ansiktsuttryck och kroppshållning får vårdpersonalen även information om 

patientens tillstånd och mående. Det gäller att som vårdpersonal använda alla sinnen, det vill 

säga synen, hörseln och känseln för att på bästa sätt ge patienten en god omvårdnad.  Det är 

nödvändigt att ge information till både patienter och anhöriga. Informationen måste vara väl 

anpassad till innehåll, form och tidpunkt och det är viktigt att förvissa sig om att mottagaren 

av informationen har förstått den. Det finns även patienter som inte ber om information trots 

att behovet finns, dessa patienter är mycket viktiga att fånga upp (Ibid.). Enligt Wiklund, 

(2003) ska patienten i vårdrelationen ges möjlighet att uttrycka sina behov, begär och 

problem. En fungerande vårdprocess förutsätter en fungerande vårdrelation. Vårdrelationen 

eftersträvar hela tiden patientens värdighet samt att patienten får stöd för att främja 

hälsoprocessen. Vårdrelationen ska innehålla en ömsesidig respekt, tillit och ansvar. 

 

Livet efter en hjärtinfarkt 
Enligt Kristofferzon (2006) är de vanligaste problemen för kvinnorna under de första 

månaderna efter en hjärtinfarkt fysiska symtom och känslomässiga besvär. Kvinnorna 

upplever att de har ett stöd genom sitt sociala nätverk och det stödet uppmuntrar dem till att 

gå vidare efter hjärtinfarkten. Det efterföljande halvåret upplever kvinnorna att de inte har en 

stabil hälsa. De har problem med att lita på sig själva och ta egna beslut eller att förändra sin 

attityd. Kvinnorna tycker sig även ha en lägre livskvalitet relaterat till hälsan samt upplever ett 

sämre välbefinnande jämfört med männen. Livskvaliteten för kvinnorna ökar sedan över tid. 

Det som utmärker kvinnorna till skillnad från männen är att de, månaden efter hjärtinfarkten 

upplever sig sårbara, inte vill störa andra med sina problem och besvär och har svårt att tyda 

de symtom som kommer ifrån hjärtat (Ibid.). Svedlund (2000) menar att det upplevs som 

kränkande för kvinnorna att be om hjälp och att de heller inte vill bli en belastning och 

beroende av andra. Kvinnorna känner skam och skuld över att ha blivit sjuka och upplever att 

de kämpar ensamma mot sjukdomen. Skulden och skammen finns även vid rehabiliteringen 

efter hjärtinfarkten då de skäms över att de inte orkar lika mycket som de gjort tidigare. De 

ser framtiden som osäker eftersom de inte kan leva som tidigare men samtidigt har livet fått 

nya värden och det finns ett hopp om ett bättre liv. Vidare beskriver Svedlund (2000) brister i 

kommunikationen mellan makarna, där kvinnor upplever en ensamhet då de inte pratar om de 

känslor som dyker upp. De vill heller inte prata om hjärtinfarkten av hänsyn till och för att 

skydda sin partners känslor. Johansson (2005) beskriver att det innebär en stor osäkerhet hos 
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kvinnor i livet efter att ha drabbats av hjärtinfarkt. Den osäkerheten grundar sig i att kvinnor 

upplever att de inte längre har kontroll över sin egen kropp och att den när som helst kan 

svika. Deras dagliga tillvaro präglas på så vis av en osäkerhet och ovisshet vilket innebär ett 

lidande. Kvinnor lider ofta i tysthet och har svårt att sätta ord på det som de känner och 

upplever. För att kvinnor ska uppleva hälsa och välbefinnande krävs det att de ska kunna 

försonas med sjukdomen och att de lär sig att hantera livet efter hjärtinfarkten. Vidare skriver 

Johansson (2005) att kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt ger en bild av att självbestämmandet 

gällande den egna hälsan går förlorad. De har svårt att förstå hur de själva kan påverka sin 

hälsa och det blir ett hinder när de ska sträva efter ett ökat välbefinnande och en bättre hälsa. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Vårdvetenskapens disciplin har som yttersta syfte att skapa kunskap som kan utveckla och 

förbättra vårdandet (Dahlberg et al. 2003). Den systematiska vårdvetenskapens struktur har 

sin teoretiska utgångspunkt i patientens eget perspektiv på hur hennes hälsa och vårdande kan 

förstås. Människan, hälsan och grundmotivet för vårdandet fungerar som utgångspunkt för 

vårdvetenskapens uppbyggnad där människan ska ses som en enhet där såväl kropp som 

psyke, själ och ande ingår och att alla dessa delar ska tas i beaktande (Ibid.).  

Vårdvetenskapen utgår ifrån ett etiskt patientperspektiv och har en värdegrund som 

kännetecknas av integritet och värdighet . Patienten ska ses som den främsta experten på sig 

själv, sin livssituation och sitt lidande respektive välbefinnande. Det etiska patientperspektivet 

ska bidra till att patienten känner förtroende för och i vården (Ibid.). Dahlberg et al. (2003) 

beskriver att patientperspektivet kan tydliggöras med hjälp av begreppen livsvärld, 

lidande/välbefinnande, subjektiv kropp och vårdrelation. ”Livsvärlden är den 

fenomenologiska filosofins och den existentiella hermeneutikens grundbult” (Dahlberg et. al., 

2003 s. 25). Livsvärldsperspektivet innebär att människans vardagsvärld och dagliga tillvaro 

är det som uppmärksammas. (Ibid.). Med livsvärlden som forskningsansats har forskaren 

möjlighet att få tillgång till och beskriva den mening och innebörd som finns i människors 

livsvärld. Med livsvärlden som forskningsansats innebär det att på ett vetenskapligt sätt möta 

människans erfarenheter och vara öppen och följsam inför livsvärldens komplexitet. Det 

ställer höga krav på forskarens förhållningssätt och förmåga till reflektion (Johansson, 2005). 

Vårdvetenskapen ställer krav på att vårdaren ska ha förmågan att förhålla sig till patienten och 

situationen på ett kreativt och konstruktivt sätt. Det behövs kunskaper om hur det är att vara 

patient och att ha drabbats av hjärtinfarkt för att som vårdare kunna vara till hjälp och stöd för 

patienter med hjärtinfarkt. Detta för att främja patientens hälsa och medverka till ett ökat 

välbefinnande (Ibid.). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Det är problematiskt att det i samhället finns en bred uppfattning om att kvinnor inte drabbas 

av hjärt-kärlsjukdom i samma utsträckning som män. När kvinnor får symtom på hjärtinfarkt 

sätts de inte alltid i samband med hjärtat, vilket kan få livshotande konsekvenser då de snabbt 

behöver vård. Johansson Sundler (2008) beskriver att det finns en ojämnlikhet mellan kvinnor 

och män inom hjärtområdet. Resultatet i medicinska studier har till största delen kommit att 

grundas på manlig population och det forskas mer på mäns än kvinnors hjärtsjukdom. För att 

kvinnor ska få den bästa möjliga vård och snabb behandling vid hjärtinfarkt är det viktigt att 

det tydliggörs att symtomen på hjärtinfarkt många gånger är atypiska. 

 

Att insjukna i ett akut livshotande tillstånd som hjärtinfarkt väcker många känslor som rädsla, 

maktlöshet och ovisshet hos den drabbade. Forskning kring kvinnors hjärt-kärlsjukdomar är 

eftersatt, därför vill författarna särskilt belysa kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt, hur de 
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upplever insjuknandet och deras upplevelse av hur livet förändras. Författarna vill också 

belysa kvinnornas tankar och uppfattningar om bemötande och behandling ifrån vården. För 

att som vårdpersonal kunna bemöta dessa känslor och upplevelser på ett professionellt sett, 

krävs förståelse för den unika individens upplevelse av insjuknandet och livet därefter. 

 

SYFTE 
 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

1. Hur upplevde kvinnorna det att insjukna i en hjärtinfarkt? 

2. Hur upplevde kvinnorna att livsvärlden förändrades efter hjärtinfarkten?  

3. Hur upplevde kvinnorna att vården i samband med hjärtinfarkten fungerade? 

4. Hur upplevde kvinnorna att bemötandet från vårdpersonalen var?  

 

METOD 
 

En kvalitativ studie med intervjuer valdes för att syftet var att förstå olika personers 

upplevelser av en och samma sak. I kvalitativa studier är det yttersta målet att få en ökad och 

fördjupad förståelse för ett valt ämne som har med människans erfarenheter, upplevelser, 

förväntningar eller behov att göra (Segesten, 2006). Författarna utgick ifrån 

livsvärldperspektivet som forskningsansats och valde att intervjua kvinnor som drabbats av 

hjärtinfarkt för att få ta del av deras livsvärld. Livsvärldsperspektivet innebär att människans 

vardagsvärld och daglig tillvaro är det som uppmärksammas. Det innebär att se, förstå, 

beskriva och analysera den värld som den erfars av människan (Dahlberg et al., 2003). Med 

livsvärlden som forskningsansats har forskaren möjlighet att få tillgång till och beskriva den 

mening och innebörd som finns i människans livsvärld (Johansson, 2005). 

 

Datainsamling 

Författarna började med att skaffa sig mer förkunskap kring ämnet och den forskning som 

fanns att tillgå. Kvale och Brinkmann (2009) rekommenderar att man utvecklar en förståelse 

av det ämne som ska studeras för att kunna skaffa sig en kunskapsbas med vilken den nya 

kunskapen kan integreras och för att kunna ställa relevanta frågor till informanterna. 

Intervjuer gjordes med kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. Antalet intervjuer begränsades 

till fem för att materialet skulle bli hanterbart i förhållande till den tid som fanns till 

förfogande och för att på så vis kunna belysa helheten och djupet i informantens berättelse. 

För att få en ökad insikt och förmåga till att förstå människan på hennes unika villkor valdes 

att genomföra intervjuer. Arbetssättet som studien utgick ifrån var induktivt vilket innebär att 

det finns ett grundantagande om att forskning kring kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt är 

eftersatt och att symtomen kan skilja sig väsentligt mellan kvinnor och män.  

 

Urval 

Till studien intervjuades informanter som själva drabbats av hjärtinfarkt för att ta reda på 

informantens egen upplevelse. Polit och Beck (2010) beskriver att det är viktigt att 

intervjuerna görs med personer som själva har erfarenheter av det fenomen som avses 

undersökas. För att få tag på informanter till studien gjordes ett ändamålsenligt urval utifrån 

de inklusionskriterier författarna utarbetat. Enligt Thomsson (2002) innebär ett 

ändamålsenligt urval att olika faktorer hos informanterna får avgöra vilka som slutligen väljs 
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ut. Inklusionskriterierna i studien var att informanterna skulle vara kvinnor, de skulle ha haft 

en hjärtinfarkt och de skulle bo i närområdet för att författarna skulle kunna träffa dem för att 

göra en personlig intervju. Hjärt- och lungsjukas förening kontaktades för att få hjälp med att 

komma i kontakt med fyra kvinnor som upplevt det som författarna avsåg att undersöka. 

Eftersom ambitionen inför studien var att ha fem informanter, önskades kontakt med 

ytterligare en informant, denna fick författarna kontakt med genom en kurskamrat. Därefter 

kontaktades samtliga informanter för erhållandet av muntlig och skriftlig information om 

studiens innehåll och syfte. Män exkluderades ur studien och kvinnor som inte bodde i 

närområdet samt de kvinnor som inte haft en hjärtinfarkt. Samtliga kvinnor som tillfrågades 

om deltagande i studien medverkade, därför hade studien inga bortfall att redovisa. 

 

Informanter 

Informanterna var mellan 66 och 84 år. Fyra av informanterna var födda och uppvuxna i 

Sverige och en informant var född i Mexico men hade bott i Sverige sedan 1976. Fyra av 

informanterna hade haft hjärtinfarkten inom den senaste 10-årsperioden och en informant fick 

sin hjärtinfarkt 1986. 

 

Intervju 

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (bilaga 1). Frågorna som ställs till 

informanterna måste formuleras på ett sådant sätt att de lätt kan förstå dem och ta dem till sig 

(Thomsson, 2002). För att säkerhetsställa att intervjufrågorna motsvarar studiens syfte och 

problemformuleringar kan man utgå från specifika områden och utifrån dessa formulera 

frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta hade författarna i åtanke när karaktären på 

frågorna utformades efter studiens bakgrund, problemformulering och syfte. De inledande 

intervjufrågorna var neutrala. Patel och Davidson (2003) beskriver de neutrala frågorna som 

viktiga för att få den bakgrundsinformation som är önskvärd innan de huvudsakliga frågorna 

som berör den egentliga frågeställningen ställs. De huvudsakliga intervjufrågorna var av 

ostrukturerad karaktär, vilket innebär att informanten lämnades ett maximalt utrymme att 

svara med egna ord. I den avslutande intervjufrågan gavs informanten möjlighet att lägga till 

sådant som inte kommit fram i frågorna men som upplevdes som viktigt för informanten. 

 

Inför intervjuerna kontaktades informanterna och tillfrågades var de ville genomföra intervjun 

och vilken dag och tid som passade dem bäst, detta var viktigt för att informanterna skulle 

känna sig så trygga och avslappnade som möjligt. Intervjuerna genomfördes i en lugn och tyst 

miljö utan störande moment. En bandspelare användes för att spela in samtliga intervjuer. 

Thomsson (2002) menar att bandade intervjuer ger tillgång till den fullständiga berättelsen. 

Fyra av intervjuerna hölls hemma hos informanten och en intervju gjordes på universitetet. 

Intervjuerna varade mellan 45 och 60 minuter.  Den första intervjun gjordes som en 

pilotintervju för att undersöka om frågorna var relevanta utifrån studiens syfte. Under 

pilotintervjun var båda författarna närvarande, detta på grund av att intervjusituationen var 

ovan för författarna. Efter intervjuerna diskuterades sedan vad som varit bra och mindre bra 

och vad som kunde förändras till de resterande intervjuerna, för att få ett så optimalt 

intervjuunderlag som möjligt. Pilotintervjun inkluderades i studien eftersom den ansågs vara 

av tillräckligt god kvalité för att motsvara studiens syfte. Resterande intervjuer genomfördes 

med endast en författare och en informant. Författarna tyckte att det var viktigt att få med 

deltagarens mimik, tonfall, plötsliga tystnad, långa pauser och kroppsspråk i det 

transkriberade materialet för att det skulle bli tydligt och ett så väl analyserat material som 

möjligt. Kvale och Brinkmann (2009) menar att när intervjun är klar är det viktigt att 

intervjuaren sätter sig ner och gör anteckningar om reflektioner och speciella iakttaganden 
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som gjorts under intervjun. Thomsson (2002) beskriver att intervjuerna ska transkriberas 

ordagrant till datafiler och papperskopior, vilket sedan gjordes. 

 

Analys 

Författarna valde att utgå från Graneheim och Lundman (2004) för analysen av materialet. 

Detta för att få struktur och hitta mönster som kunde leda fram till teman som svarade på 

syftet. Graneheim och Lundman (2004) beskriver tillvägagångssättet i en kvalitativ 

innehållsanalys. En manifest innehållsanalys valdes vilket innebär att det uppenbara och 

synliga är det som uppmärksammas i materialet (Ibid.). Författarna läste först igenom 

intervjuerna ett flertal gånger för att få en helhetskänsla av materialet. Efter det delades 

materialet in i meningsbärande enheter vilka var stycken, ord eller meningar som genom sitt 

innehåll kunde relateras till varandra och som svarade på syftet. De meningsbärande 

enheterna kortades ner till kondenserade meningsenheter, vilket innebär att storleken på 

texten minskades ner till kortare meningar utan att kvalitén och kärnan i innehållet 

förändrades. De kondenserade meningsenheterna kodades, det vill säga gavs ett namn 

bestående av ett eller några få ord som tydligt förklarade innehållet i sammanhanget. Sista 

steget i analysprocessen var att skapa kategorier utifrån de framtagna koderna. Inga koder fick 

uteslutas eller passa in i mer än en kategori (Ibid). För att visa hur analysprocessen har gått till 

finns exempel i bilaga 3. Genom analysprocessen framkom tre huvudkategorier där de två 

första även indelades i två underkategorier vardera. I resultatet och i resultatdiskussionen 

kommer författarna att benämna informanterna som kvinnor. 

 

Etiska överväganden 

Författarna tog kontakt med informanterna och gav dem muntlig information om studiens 

tillvägagångssätt, innehåll och syfte. De informerades om att deras personuppgifter och svar 

skulle behandlas konfidentiellt samt att deras privata integritet skulle skyddas. De fick också 

information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att dra sig ur 

studien. De upplystes om att intervjun var tänkt att bandas men att de hade rätt att neka till 

detta. De gavs information om att intervjumaterialet endast skulle läsas av författarna, 

handledaren och eventuellt av examinatorn samt att banden skulle förvaras inlåsta. Enligt 

Thomsson (2002) är det viktigt att berätta för deltagarna att banden alltid förvaras i låsta skåp 

och att inspelningsbanden är avidentifierade. Ett informationsbrev skickades ut (bilaga 2) som 

innehöll samma information som informanterna givits muntligen. Kvale och Brinkmann 

(2009) skriver att det är viktigt med informerat samtycke, information om syftet med 

undersökningen och hur studien är upplagd, vem som kommer att få tillgång till intervjun. 

Informanterna fick på intervjudagen ge sitt skriftliga godkännande till att delta i studien. 

Författarna har utgått ifrån de etiska riktlinjerna som beskrivs i Helsingforsdeklarationen 

(2008) för att värna om informanternas integritet och rättigheter.  

 

RESULTAT 
 

Studien om kvinnors upplevelse av att ha genomgått en hjärtinfarkt resulterade i tre 

huvudkategorier med underkategorier nämligen en förändrad kropp med underkategorierna 

fysiska symtom och känslomässiga reaktioner, en förändrad livsvärld med 

underkategorierna att göra andra prioriteringar, betydelsen av stöd från familj och vänner, att 

känna begränsningar i det dagliga livet, störd minnesfunktion och rädslan att drabbas igen, 

betydelsen av ett tryggt omhändertagande med underkategorierna att få relevant 

information och vårdmiljöns betydelse. 
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Varje siffra inom parantes i resultatdelen representerar en kvinna. 

 

En förändrad kropp  

Analysen visade att kvinnorna upplevde insjuknandet på olika sätt och att det inneburit 

förändringar i upplevelsen av kroppen i form av såväl fysiska symtom som känslomässiga 

reaktioner. 

 

Fysiska symtom 

En av kvinnorna blev trött, andfådd och hade svårt att komma ur sängen. Den andra kvinnan 

fick ont i ryggen, blev illamående, trött och blev till slut medvetslös. Den tredje kvinnan fick 

till en början lite ont i bröstet och blev illamående, för att senare få kraftigare smärta i bröstet, 

svettningar och kräkningar. Den fjärde kvinnan fick enbart smärta i vänster skuldra. Den 

femte kvinnan kände kraftiga vibrationer i halsen och att hennes vänstra arm kändes konstig. 

Vid insjuknandet var det ingen av kvinnorna som satte de fysiska symtomen i samband med 

att det kunde vara en hjärtinfarkt som de drabbats av. ”Man går ju lite grann först och man 

tänker att ja... man kanske har en infektion i kroppen eller något sånt...” (1). Fyra av 

kvinnorna berättade att de istället för att söka sjukvård direkt tänkte att det var någonting som 

var övergående och som skulle hjälpa om de gick och la sig för att vila. ”Jag sa till min man 

att jag har konstigt ont i ryggen, då sa han, gå och lägg dig lite och vila, och jag la mig här 

på soffan men det släppte inte...” (4). Då symtomen höll i sig var det tillsammans med en 

känsla av att någonting var fel som fick samtliga kvinnor att sedan söka sjukvård.  

 

”Att jag hade något problem det fattade jag men jag tänkte inte på hjärtat, jag hade något 

problem någonstans för jag känner min kropp så väl, att den fungerade annorlunda. Men inte 

att det var en hjärtinfarkt. Jag trodde alltid att en hjärtinfarkt är som de beskriver det.” 

(Kvinnan stönar, tar sig för bröstet, håller andan och slänger sig framåt där hon sitter.) ”Men 

det var inte så.” (5). 

 

Känslomässiga reaktioner 

Kvinnornas känslomässiga reaktioner var inte lika kraftiga som stereotypen som ofta beskrivs 

med känslor av dödsångest och panikkänslor. En av kvinnorna blev medvetslös innan hon 

förstått vad som hade hänt medans resterande fyra beskrev sig själva som lugna. Anledningen 

till att kvinnorna var så lugna var för att de inte satte insjuknandet i samband med något så 

allvarligt som en hjärtinfarkt. En av kvinnorna beskrev att hon inte var medveten om hur dålig 

hon var, utan begrep först i ett senare skede att det hade varit så allvarligt. En annan kvinna 

beskrev att hon till en början var lugn och berättade att när hon senare fick reda på att det var 

en hjärtinfarkt hon drabbats av så uppstod panikkänslor. Hon beskrev att hon blev chockad 

när hon förstod att det var allvarligt. Två av kvinnorna berättade att de själva var lugna hela 

tiden men att de istället hade oroliga anhöriga som de var tvungna att ta hand om och lugna 

ner. ”Nej, jag var inte rädd, det var jag inte, jag var lugn, det var min man som var mer 

uppstirrad och ledsen, men det var inte jag.” (4). 

 

En förändrad livsvärld 

Resultatet visade att hjärtinfarkten inte enbart haft negativa effekter utan även flera positiva 

effekter som gjort att kvinnorna värdesatte sina liv på ett annat sätt efter hjärtinfarkten. 

 

Att göra andra prioriteringar 

Det som var utmärkande för kvinnorna var att hjärtinfarkten hade fått dem att inse att livet var 

skört och att det när som helst kunde ta slut. Det ledde till att kvinnorna sa sig ta tillvara på 
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livet på ett annat sätt och att de gjorde andra prioriteringar än före hjärtinfarkten. En känsla av 

att fått livet till skänks infann sig och med tårar i ögonen kom berättelser om att varje dag var 

en upplevelse, som togs tillvara genom att ta hand om varje dag och göra meningsfulla saker. 

En annan kvinna förklarade att hon tog tag i saker, gjorde saker som var roliga och oroade sig 

inte för morgondagen. En av kvinnorna beskrev att tacksamheten blivit större och att hon 

blivit mer ödmjuk och tog tillvara livet på ett annat sätt. ”Många gånger ska det till en smäll 

så att man vaknar. Man lär sig respektera den tiden man har kvar på ett annat sätt.” (3). En 

kvinna berättade att ”det som sker det sker” och att hon ansträngde sig för att inte fundera så 

mycket utan att hon mer försökte ta dagen som den kom. 

 

Efter hjärtinfarkten försökte kvinnorna att på olika sätt ta bättre hand om sig själva. En av 

kvinnorna beskrev att hon inte längre planerade så mycket framåt i tiden och att hon lärt sig 

att säga nej. Tidigare hade hon försökt att hjälpa alla andra hela tiden men hjärtinfarkten hade 

gjort att hon blivit mer egoistisk och trivdes bäst med att vara för sig själv för då kunde hon 

göra precis som hon ville. ”Istället för att använda ordet ensamhet använder jag ordet 

frihet”. (5). En annan kvinna beskrev motsatsen då hon tänkte på, och tog sig mer tid till 

andra. En kvinna berättade hur hon efter hjärtinfarkten försökte att undvika att stressa och att 

hon försökte få bort alla måsten. En kvinna berättade att hon efter hjärtinfarkten blev mer 

religiös och hon beskrev att andliga sånger och psalmer gav henne lugn och ro. 

 

Betydelsen av stöd från familj och vänner 

Resultatet visade också att samtliga kvinnor upplevde att stödet ifrån deras anhöriga hade stor 

betydelse för deras återanpassning till det dagliga livet efter hjärtinfarkten. Kvinnorna beskrev 

att en positiv effekt av hjärtinfarkten var att de fått en närmare relation till sina anhöriga och 

vänner och att de aktivt valde vilka personer som de anförtrodde sig åt.  Fyra av kvinnorna 

pratade enbart om det känslomässiga stödet medans en kvinna beskrev att hennes make också 

varit ett stort stöd även vad gällde den fysiska återhämtningen, då han direkt efter 

hjärtinfarkten såg till att hon kom ut och rörde på sig. Det skiljde sig åt kvinnorna emellan 

vem det var i deras närhet som gav det mest betydelsefulla stödet. Två av kvinnorna berättade 

att de hade lättare att prata om sina problem och känslor med sina väninnor än vad de hade 

med sina makar. ”... det går bättre att ventilera med en väninna.” (4). ”Det är skönt att ha en 

riktigt god vän att prata med. Annars bär man ju det inom sig och det är ju inte bra för 

hjärtat det heller.” (3). Den ena kvinnan berättade att hennes man tyckte att det var svårt och 

jobbigt att prata om hennes hjärtinfarkt. Den andra kvinnan beskrev att hon till en början hade 

ett visst stöd ifrån sin man men efter att han också drabbats av en hjärtinfarkt minskade det 

stödet drastiskt, hon berättade; ”Han var ju så rädd när jag hade fått hjärtinfarkten, man fick 

knappt röra sig. Men sen när han själv hade fått en, då skulle jag vara frisk.” (3). En kvinna 

berättade att hon efter hjärtinfarkten blev mer selektiv med vilka hon valde att öppna sig 

känslomässigt för och att hon höll sig till en liten krets där hennes barn och två väninnor 

ingick. De resterande två kvinnorna nämnde sina makar och sina barn som de viktigaste 

stödpersonerna. ”Det har ju varit väldigt viktigt, jag menar skulle man vara helt ensam så vet 

jag inte hur man skulle reda ut det.” (2).  

 

Att känna sig begränsad i det dagliga livet 

Resultatet visade att hjärtinfarkten ledde till både fysiska och psykiska begränsningar i det 

dagliga livet för samtliga kvinnor. De berättade att de lyssnade mer på kroppen och de var 

mer uppmärksamma på kroppens signaler. Alla kvinnor nämnde bristande ork och kraft som 

den mest framträdande förändringen, vilket ledde till begränsningar i deras fysiska förmåga 

och de upplevde det påfrestande att inte orka lika mycket som tidigare. ”Orken var ju klart 

inte så särskilt stor, allting fick komma mer eller mindre successivt. Man blev irriterad på att 
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man inte orkade, man tar ju allt för självklart, man ska ju göra det och det och det och allting 

går långsamt, det blir svårt...” (2) En kvinna berättade att när hon var ute och gick så kunde 

hon inte ”köra på för hårt” utan var tvungen att hela tiden känna efter så det inte blev för 

mycket. En annan av kvinnorna beskrev att hon alltid hade varit ute och gått mycket och efter 

hjärtinfarkten hade hon successivt fått öka sin motionssträcka allt eftersom orken tilltog. 

 

Störd minnesfunktion 

Två av kvinnorna berättade om minnesförlust som en besvärlig konsekvens av hjärtinfarkten. 

Den ena kvinnan berättade att en del av närminnet försvann efter hjärtoperationen som var en 

del av behandlingen. ”Jag blev informerad om att minnet kunde bli påverkat, och det märker 

jag väl, även om det har kommit tillbaka mer och mer så finns det luckor.” (1). För den andra 

kvinnan innebar minnesförlusten en minneslucka på fyra dagar från det att hon insjuknade. 

Hon berättade att det varit mycket jobbigt för henne att inte veta vad som hänt under de 

aktuella dagarna. Detta var någonting som fortfarande irriterade henne och hon beskrev att 

hon kände sig bestulen på dessa dagar. Hon redogjorde för hur hennes man skrev ner det 

mesta av det som inträffat dessa dagar som hjälp för henne att få veta vad som hänt. Dessutom 

upplevde hon att hennes minne blivit kortare och det var stor skillnad mot hur det var innan 

hjärtinfarkten, vilket hon upplevde som mycket besvärligt. 

 

Rädslan av att drabbas igen 

En vanlig reaktion som följde hjärtinfarkten var rädslan av att drabbas igen, vilket beskrevs på 

olika sätt. En kvinna beskrev att hon var rädd, hon funderade över vad hon skulle göra om hon 

mådde dåligt igen och hur mycket hon vågade anstränga sig. En annan kvinna berättade att 

hon tyckte det var jobbigt att det inte fanns någon som kunde tala om för henne vad som gick 

bra att göra och vad hon inte fick göra, utan att ansvaret för vad hon orkade och klarade av var 

upp till henne själv att avgöra. ”Det är hela tiden det här med att försöka ta hänsyn till att 

man inte ska överbelasta, jag vet inte hur pass mycket kroppen klarar...” (2). En kvinna sa att 

hon skötte det hon brukade som vanligt men att hon kände sig svag och hela tiden kände efter 

för att hon var rädd att det skulle komma tillbaka. En annan kvinna beskrev att hon drabbades 

av ångest efter hjärtinfarkten och så fort det var något som inte stämde så tänkte hon att det 

var hjärtat, hon var rädd för att hon skulle få en hjärtinfarkt till. ”Man är osäker, den första 

tiden när jag la mig och skulle sova tänkte jag att jag kanske somnar och sen inte vaknar, jag 

öppnar aldrig mer mina ögon.” (5). 

 

Två av kvinnorna drabbades av rädslor som kunde sättas i samband med deras insjuknande 

vid hjärtinfarkten. Den kvinnan som drabbades av plötslig medvetslöshet vid insjuknandet 

funderade mycket på hur det hade gått om hon hade varit ensam hemma vid det tillfället. Det 

resulterade i att hon under en lång period var rädd för att vara ensam hemma med tanke på om 

det skulle hända igen. Den andra kvinnan upplevde obehagskänslor när hon åkte bil och satte 

dessa i samband med ambulansfärden som gick i hög hastighet in till sjukhuset. Hon upplevde 

att det gick fortare än vad det gjorde, vilket var väldigt påfrestande för henne.  

 

Betydelsen av ett tryggt omhändertagande 

Kvinnorna ställde sig positiva till det bemötande som de fick ifrån sjukvården i samband med 

insjuknandet i hjärtinfarkten. Det som kvinnorna upplevde vara av allra störst vikt gällande 

bemötandet från personalen var att de var snälla och tillmötesgående. ”De brydde sig. Att man 

finns, att man är människa. Tar en i handen, det behövs inte mer till än att klappa lite eller 

så.” (3). En kvinna betonade att det var en förutsättning att det fanns ”rätt kemi” mellan 

patient och vårdare för att upplevelsen av bemötandet ifrån vårdpersonalen skulle kännas 

tryggt och bra, medans en annan sa att just detta ledde till att man fick det önskade 
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förtroendet. En sak som tycktes påverka bemötandet negativt var när arbetssituationen var för 

stressig för personalen, en kvinna beskriver; ”... de hinner inte med alla dessa människor... 

(5). Kvinnorna beskrev också att personalen var duktiga på sitt jobb vilket gjorde att de kände 

sig trygga med den vård de fick. ”Ja, de tog hand om hela patienten man hade rätt att komma 

med tankar själv.” (1). Vikten av att bli tagna på allvar av den personal som de först kom i 

kontakt med var viktigt för att snabbt fått vård. Tack vare det snabba omhändertagandet 

minskade rädslan. 

 

Två av kvinnorna beskrev att deras uppfattning var att det inte haft någon negativ inverkan på 

vården och bemötandet att de var kvinnor. ”Jag kan inte säga att jag har upplevt det negativt 

att vara kvinna, jag fick så bra vård så det kan jag inte klaga på...” (2). Den kvinna som fick 

sin hjärtinfarkt 1986 var av en annan uppfattning, hon beskrev att hon inte fick samma goda 

vård som hon upplevde att hennes man fick efter sin hjärtinfarkt. Detta både när det gällde 

olika undersökningar och hur mycket tid vårdpersonalen gav vid insjuknandet och vid 

eftervården. ”Jag måste säga att jag har tyckt att det var mer med honom än med mig. Den 

inställningen fick jag. Att de ägnade mer tid åt honom än vad de gjorde med mig...” (3) 

 

Att få relevant information 

Sjukvårdspersonalen hade en stor funktion att fylla vad gällde den information som gavs i 

samband med insjuknandet och efter hjärtinfarkten. Informationen som gavs i samband med 

behandlingen under vårdtiden gjorde att det kändes tryggt då de hela tiden visste vad som 

skulle hända. De berättade också att de fick bra information om vad som var viktigt att tänka 

på i det dagliga livet efter att de genomgått en hjärtinfarkt. Fyra av kvinnorna fick erbjudande 

om att delta i hjärtskola. ”Sjuksköterskorna pratade med mig om hur det var, hur man skulle 

leva efter... Jag gick på hjärtskola några gånger, där fick man lära sig vad man skulle äta och 

sen hade de också hjärtgymnastik som man kunde känna sig för hur mycket man egentligen 

klarade av utan att det var farligt...” (4). Den femte kvinnan (som fick sin hjärtinfarkt 1986) 

beskrev att hon fick information men att den inte gavs på det sätt så att hon kunde ta den till 

sig och förstå den. ”De gjorde nog vad de kunde men jag begrep mig egentligen inte på det. 

Om det var illa eller inte.” (3).  

 

Vårdmiljöns betydelse 

Tre av kvinnorna tog upp sjukhusmiljön i samband med upplevelsen av sjukvården. De ansåg 

att miljön kring sjukhusbädden var viktig och att den påverkat deras välbefinnande. Två av 

dem tyckte det var ansträngande att behöva dela sal med andra patienter på grund av att det 

var så mycket liv och rörelse runt omkring dem och det var påfrestande för dem när de inte 

själva mådde bra. ”Vi låg fyra stycken på samma sal så det var så mycket omkring hela 

tiden...” (4).  En av kvinnorna berättade hur hon först tvingades dela sal med andra patienter, 

men att när hon under sjukhusvistelsen fick ytterligare en hjärtinfarkt, hamnade på enkelsal på 

intensivvårdsavdelningen ”Jag tänkte att jag skulle gjort min första hjärtinfarkt mer 

dramatisk så hade jag kanske från början kunnat komma till intensivvårdsavdelningen.” (5). 

Två av kvinnorna nämnde också att den fysiska miljön runt omkring hade inverkan på 

välbefinnandet i den bemärkelsen att om det var en trevlig miljö så påverkade det deras 

mående positivt.  

 

DISKUSSION 
 

Resultatet i denna studie visade att informanterna inte satte symtomen de upplevde vid 

insjuknandet i samband med att det kunde vara en hjärtinfarkt. Därför väntade samtliga 

informanter med att kontakta sjukvården i tron om att det som de kände var något övergående. 
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Alla informanterna var överens om att hjärtinfarkten påverkat deras livsvärld och att livet 

aldrig mer blir precis som innan hjärtinfarkten. Det intressanta och lite oväntade var att 

förändringarna inte enbart var negativa utan att det även fanns en rad positiva effekter som 

sjukdomen fört med sig. Informanterna upplevde sjukvården och bemötandet därifrån som 

mestadels positivt dock visade det sig att det fanns faktorer som påverkat deras välbefinnande 

negativt. 

 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en intervjustudie med kvalitativ ansats eftersom syftet var att förstå 

informanternas upplevelser och det yttersta målet var att få ökad förståelse av det fenomen 

som avsåg att undersökas. En intervjustudie valdes för att kunna skapa ett eget 

undersökningsmaterial och för att få möjlighet att träffa informanterna personligen, få ta del 

av deras egna unika livsvärld och lyssna till deras erfarenheter och upplevelser. 

 

För att kunna utarbeta en intervjuguide där frågorna som ställdes till informanterna 

överensstämde med studiens syfte skaffade sig författarna kunskap om ämnet. Frågorna var av 

halvstrukturerad art med följdfrågor vilket gjorde att informanterna fick möjlighet att ge 

utvecklande svar och att författarna genom det fick en fördjupad förståelse. Detta anses öka 

studiens trovärdighet genom att resultatet som framkom av intervjuerna stämde överens med 

det fenomen som avsågs undersökas. Den första intervjun gjordes som en pilotintervju där 

båda författarna deltog. Detta för att testa kvalitén på frågorna och för att författarna var 

ovana i rollen som intervjuare. Pilotintervjun resulterade i att ett antal följdfrågor växte fram 

som användes i resterande intervjuer, dock ändrades inte karaktären på frågorna. De följande 

intervjuerna gjordes enskilt med en informant. Thomsson (2002) menar att detta kan vara en 

fördel då författaren automatiskt befinner sig i en maktsituation vilket kan resultera i att 

informanten upplever sig vara i underläge om intervjun görs av två intervjuare. Ett annat skäl 

till att intervjuerna gjordes enskilt med informanten var att författaren då hade det fulla 

ansvaret för vad som sades och förmedlades. Pilotintervjun inkluderades i resultatet då den 

ansågs vara av tillräckligt god kvalitet för att motsvara studiens syfte. 

 

Informanterna som medverkade i studien stämde överens med de inklusionskriterier som 

ställts. Författarna anser att inklusionskriterierna kunde varit fler och ytterligare 

inklusionskriterier som kunde varit lämpliga var ålder och hur länge sedan det var som 

informanterna drabbats av hjärtinfarkten. Forskning visar att generellt sätt drabbas kvinnor av 

hjärtinfarkt 10 år senare än män (Schenck-Gustafsson, 2011). På grund av detta anser 

författarna att det åldersspann som informanterna låg emellan i studien ändå var passande. En 

av informanterna insjuknade i hjärtinfarkt 1986 vilket skiljde sig från de övriga som alla 

drabbats av hjärtinfarkt inom den senaste tioårsperioden. Ur aspekten skillnader på vården 

mellan kvinnor och män var det en fördel att ha med denna informant eftersom hon tydligt 

beskrev att hon upplevde att det fanns en skillnad på vården som hon fick i förhållande till 

hennes man som fick sin hjärtinfarkt 1991, vilket presenteras i resultatet. Ett 

exklusionskriterie som kunde använts var att informanter med andra sjukdomar kunde 

exkluderats ur studien. Författarna anser dock att tillförlitligheten i studiens resultat inte har 

påverkats av de inklusions- och exklusionskriterier som inte använts i studien. 

 

Anledningen till att en intervjustudie valdes var för att få möjlighet att träffa informanterna 

personligen och då kunna ställa frågor som utformats utifrån författarnas intresse och därmed 

studiens syfte. Om en litteraturstudie istället valts hade det varit svårare med en sådan 

inriktning och möjligheten till att ta fram ett eget material hade inte varit möjlig.  
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Författarna valde att göra fem intervjuer. Det för att kunna belysa helheten och djupet i 

informantens berättelse samt att den tid som fanns till förfogande var begränsad. Författarna 

anser att det var möjligt att urskilja både likheter och skillnader ur det material som framkom 

av intervjuerna, vilket anses göra resultatet tillförlitligt. Fler intervjuer hade dock kunnat bidra 

till att resultatet kunnat stärkas ytterligare. 

 

Samtliga intervjuer bandades för att sedan transkriberas ordagrant till datafiler och 

papperskopior. Författarna var noggranna med att även få med informantens kroppsspråk, 

mimik och tonfall och satte sig därför ner efter varje intervju och gjorde anteckningar om 

reflektioner och speciella iakttaganden. Detta gjorde att så lite information som möjligt skulle 

gå förlorad, vilket anses öka tillförlitligheten i resultatet. Första delen i analysprocessen 

gjordes enskilt, då materialet lästes igenom och meningsbärande enheter plockades ut. Sedan 

jämfördes de meningsbärande enheterna och det visade sig då att författarna hade samma 

uppfattning om vad som var väsentligt för studiens syfte. Författarna utgick ifrån en manifest 

metod vilket innebar att det som presenterades i resultatet endast var det som informanterna 

berättade under intervjun. Något utrymme för egen tolkning fanns då inte vilket författarna 

anser ökade studiens trovärdighet. Om en latent analysmetod som innebär att materialet är 

fritt för tolkning, valts hade resultatet kunnat bli ett annat. För att förstärka det som framkom i 

resultatet har författarna valt att använda intervjucitat från alla informanter. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att citaten ger läsaren en uppfattning om intervjuns innebörd och 

exemplifierar det material som författarna utgår ifrån i analysprocessen. I resultatet och i 

resultatdiskussionen valde författarna att benämna informanterna som kvinnor, på grund av att 

hela studien baserades på just kvinnor och deras upplevelser och känslor. Detta betonas 

genom att göra denna förändring. 

 

Författarna gjorde sitt yttersta för att vara så objektiva som möjligt under hela arbetets gång, 

genom att hela tiden vara medvetna om sin förförståelse och aktivt provat om tolkningen av 

materialet påverkats av den. Detta gjordes genom att författarna under analysarbetet var 

uppmärksamma på och diskuterade sig emellan att det som plockades ut ifrån materialet var 

det som tydligt framkom ur informantens berättelse. 

 

Resultatdiskussion 

En förändrad kropp 

Ett framträdande resultat i denna studie är att kvinnornas symtom på hjärtinfarkt upplevs 

olika, de känner allt ifrån bröstsmärta, illamående, trötthet till smärtor i ryggen vid 

insjuknandet. I Leflers (2002) studie framkommer det att kvinnor har atypiska symtom och att 

det resulterar i att de väntar med att söka vård. Resultatet i denna studie visar också att i och 

med att symtomen inte är typiska och inte sätts i samband med en hjärtinfarkt så väntar 

kvinnorna med att söka vård. Kvinnorna vidtar istället andra åtgärder i hopp om att symtomen 

ska lätta och försvinna. Sjöström-Strand och Fridlund (2008) beskriver att trots att symtomen 

är svåra att hantera vill kvinnorna vara kvar hemma i hopp om att obehaget och smärtorna ska 

försvinna. De hanterar situationen genom att istället ta smärtstillande läkemedel, vila och 

sova. De kvinnor som befinner sig utanför hemmet när de känner av de symtom som upplevs 

som onormala, väljer att istället för att åka till sjukhus, åka hem för att det känns tryggare att 

befinna sig i sin hemmiljö (Ibid.). De symtom som kvinnorna känner motsvarar inte dem som 

de förväntas att känna vid en hjärtinfarkt och av den anledningen väntar kvinnorna med att 

söka sjukvård (McSweeney & Crane, 2000, Efre, 2004). Lefler (2004) och Sjöström-Strand 

och Fridlund (2008) menar att kvinnor generellt sett har en uppfattning om att de inte tillhör 

den typ av person som drabbas av en hjärtinfarkt och att de på grund av det inte är tillräckligt 

uppmärksam på de kroppsliga symtom som uppkommer i samband med hjärtsjukdom.  
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Det finns en stor risk med att kvinnor väljer att vänta med att söka sjukvård i samband med att 

de drabbas av en hjärtinfarkt. För att minimera skadorna och minska risken för dödsfall är det 

avgörande att den drabbade får vård och behandling i ett så tidigt skede som möjligt. Lefler 

(2004) påvisar att det är av största vikt att kvinnor omedelbart söker vård vid första tecken 

och symtom på en hjärtinfarkt, eftersom nödvändig behandling vid hjärtinfarkt ger bäst 

resultat om den utförs i ett tidigt skede. Det finns en för dålig kunskap om den typ av symtom 

som kvinnor upplever i samband med en hjärtinfarkt och det är viktigt att öka den kunskapen 

för att den drabbade kvinnan ska känna till riskfaktorer och symtom på hjärtinfarkt (Ibid.). 

 

Utifrån studiens resultat och andra studier råder det fortfarande en uppfattning om att kvinnor 

inte drabbas av hjärtinfarkt i samma utsträckning som män och att detta leder till att kvinnor 

inte sammankopplar sina många gånger atypiska symtom med en hjärtinfarkt. En stor fara 

med denna okunskap är att kvinnorna söker vård för sent och därmed utsätter sig för en större 

risk att dö av sin hjärtinfarkt.  Det finns ytterligare en anledning till att kvinnor, i synnerhet i 

den äldre generationen väntar med att söka vård och det är rädslan över att vara till besvär 

eller att de symtom kvinnorna upplever ska tolkas som tecken på ångest och oro. Det är 

viktigt att det fortsätter att uppmärksammas att kvinnor lika väl som män kan drabbas av 

hjärtinfarkt, att symtomen på en hjärtinfarkt kan vara många och olika, för att ingen ska tveka 

utan att vid första symtom kontakta sjukvården. 

 

En förändrad livsvärld 

Resultatet i denna studie visar att hjärtinfarkten inte enbart har en negativ inverkan på 

kvinnornas livsvärld utan även påverkar kvinnornas livsvärld positivt på flera olika sätt. Det 

mest framträdande är att kvinnorna värdesätter sina liv mer efter hjärtinfarkten än innan då 

den får dem att inse att livet är skört och att det när som helst kan tas ifrån dem. Svedlund, 

Danielsson och Norberg (2001) kommer fram till ett liknande resultat då de menar att 

kvinnorna efter hjärtinfarkten beskriver att de är tacksamma för att ha överlevt och fått en 

andra chans. Den andra chansen gör att kvinnorna uppskattar livet mer och att de efter 

sjukdomen lever livet ”fullt ut” och att de värdesätter sina liv mer. Crane och McSweeney 

(2003) påpekar att kvinnorna efter hjärtinfarkten får en helt annan syn på sig själva och på 

omvärlden vilket leder till att de gör andra prioriteringar än vad de gjort tidigare. De får en ny 

syn på vad som är viktigt för dem i livet. 

 

Upplevelsen av hjärtinfarktens positiva effekter är till skillnad från denna studies resultat inte 

speciellt framgående i andra studiers resultat som berör kvinnor och hjärtinfarkt. Det som 

vanligtvis framkommer är snarare de negativa effekter och de problem som kvinnorna 

upplever både fysiskt och psykiskt efter hjärtinfarkten. Uppfattningen är att det finns ett flertal 

olika faktorer som påverkar att kvinnorna även upplever positiva förändringar i sina liv efter 

hjärtinfarkten. En stor bidragande orsak är hur livet ser ut runt omkring kvinnan vid 

insjuknandet. Goda familjeförhållanden och ett bra socialt nätverk runt kvinnan har i denna 

studies resultat visat sig ha god effekt på livskvalitén efter hjärtinfarkten. Att ha en positiv 

inställning till livet tycks också påverka livsvärldsförändringen i en positiv riktning. En annan 

orsak som också kan ha betydelse är att kvinnorna upplever att vården de fått fungerat bra och 

att detta leder till att de känner en ökad trygghet som hjälper dem att gå vidare. 

 

Stöd från familj och vänner 

Stödet från anhöriga har stor betydelse för återanpassning till det dagliga livet efter 

hjärtinfarkt. Det känslomässiga stödet är det som framhävs som det mest betydelsefulla. 

Crane och McSweeney (2003) anser att stöd från familj och vänner är nödvändigt för 
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kvinnornas tillfrisknande och gör dem motiverade att ta hand om sig själva. Brink, Karlsson 

och Hallberg (2002) menar att socialt stöd har ett positivt samband med högre livskvalitet för 

de drabbade kvinnorna. Stöd från det sociala nätverket ger kvinnorna styrka att lita till sin 

egen förmåga när det handlar om att testa sina gränser, prioritera sig själv före andra och fatta 

sina egna beslut (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). 

 

Fysiska begränsningar i det dagliga livet 

Resultatet i denna studie visar att hjärtinfarkten främst har en negativ påverkan på kvinnornas 

livsvärld. Den mest framträdande förändringen efter hjärtinfarkten visar sig vara den bristande 

orken och kraftlösheten vilket orsakar begränsningar i det dagliga livet. Att inte orka lika 

mycket som tidigare kan vara svårt att acceptera. Andra studier visar också att kvinnor 

upplever en extrem trötthet efter sjukdomen och att de inte har styrkan att fortsätta leva sitt 

dagliga liv som tidigare. Det leder till en känsla av rastlöshet och frustration då det är svårt för 

kvinnorna att förändra sitt dagliga liv till att passa deras mer begränsade fysiska förmåga. 

Svedlund och Danielsson (2004) menar att kvinnorna tycker det är svårt att inte orka lika 

mycket som tidigare vilket gör att de upplever sig själva som svaga. Kraftlösheten de upplever 

gör att de känner sig misslyckade eftersom de inte vet hur de ska hantera den nya situationen. 

Upplevelsen av att orken är förminskad och att inte klara av lika mycket som tidigare är svårt 

för kvinnorna att acceptera. Många gånger är det kvinnan som har huvudansvaret för hushåll 

och familj och är den person som både av sig själv och andra ses som den starka och 

sammanhållande i familjen. Att efter sjukdomen inte kunna leva upp till detta varken av sig 

själv eller av andra leder till en stor frustration och oro för hur livet ska bli i framtiden.  

 

Rädslan för att drabbas igen 

Den största oro som kvinnorna upplever efter hjärtinfarkten är rädslan av att drabbas igen. 

Den rädslan gör att de känner efter och om det är något som inte stämmer i kroppen relateras 

det till att det kan vara en ny hjärtinfarkt. Sjöström-Strand och Fridlund (2007) och Crane och 

McSweeney (2003) menar att oron som kvinnorna känner över att de haft en hjärtinfarkt 

orsakar känslor av stress. Så fort de känner ett symtom eller en känsla som kan sättas i 

samband med hjärtinfarkt blir de rädda att de ska drabbas av en ny. Jackson et al. (2000) och 

Kristofferzon et al. (2007) beskriver att kvinnorna känner en rädsla för att delta i vanliga 

aktiviteter som de tidigare tagit för givna samt en rädsla för att en konsekvens av 

hjärtinfarkten ska bli att de inte längre orkar ta samma ansvar för familjen. 

 

Betydelsen av ett tryggt omhändertagande 

Betydelsen av ett positivt bemötande är viktigt och att det många gånger är det som lägger 

grunden till att förtroende och en känsla av trygghet inför vården och vårdpersonalen skapas. 

Det är nödvändigt att förstå kvinnans känslor och åsikter för att på bästa sätt planera, 

genomföra och utvärdera omvårdnaden. Att visa förståelse för kvinnans känslor och tankar 

kan hjälpa vårdpersonalen att göra det lättare att ge stöd och den utbildning som kvinnan 

behöver när det gäller att klara av att göra anpassningar i det dagliga livet (Svedlund et al., 

2001) Sjuksköterskan har en mycket betydelsefull roll i mötet med kvinnan. Sjuksköterskan 

ska lyssna och ta del av kvinnans känslor, tankar och oro i den ovana och påfrestande 

situation som det innebär att vårdas för en hjärtinfarkt. Detta gör att kvinnan känner sig sedd 

och bekräftad vilket sannolikt leder till minskat lidandet och öka välbefinnandet. Svedlund 

och Danielson (2004) menar att sjuksköterskan tydligt ska uppmärksamma kvinnans särskilda 

behov och minska kvinnans rädsla och osäkerhet. För att undvika onödig oro ska kvinnan ges 

en realistisk bild av eventuella fysiska och psykosociala reaktioner. Det kan bidra till att 

förhindra en situation där kvinnan lever i ovisshet. Sjuksköterskan måste vara en god lyssnare 

och vara lyhörd när kvinnan vill diskutera olika aspekter av sjukdomen och hur den påverkar 
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hennes liv (Ibid.)En förutsättning för god vård är att vården individanpassas. Sjuksköterskan 

ska i varje möte med kvinnan utgå i från hennes egna unika livsvärld för att det ska uppstå ett 

möte som leder fram till den så viktiga vårdrelationen. 

 

Vårdmiljöns betydelse 

Det framkommer att miljön kring sjukhusbädden är viktig och att den har betydelse för 

kvinnans upplevelse av välbefinnande. Särskilt påpekar kvinnorna att det är ansträngande att 

behöva dela sal med andra patienter när de själva inte mår bra. Andra aspekter som anses ha 

betydelse är den fysiska sjukhusmiljön runt kvinnan, t.ex. konst, färgsättning och belysning, 

faktorer som på olika sätt kan bidra till en ökad trivsel för patienten.  Det är viktigt att dessa 

aspekter av kvinnans åsikter om vården också medvetandegörs därför att de påverkar 

välbefinnandet och kan orsaka onödigt lidande. Kristofferzon et al. (2007) tar upp 

sjukhusmiljön som en viktig aspekt i förhållande till god vård. De påvisar att en överfull 

avdelning under vårdtiden resulterar i minskad komfort för kvinnan. Behovet av att använda 

övervakningsutrustning leder till begränsningar för kvinnan och problem med att sköta 

hygienen samt sömnstörningar. 

 

Att få relevant information 

Bra information angående sjukdomen och livet efter spelar en viktig roll för kvinnor i 

förhållande till vad de upplever som god vård, de menar att bra information ökar 

trygghetskänslan. En av kvinnorna beskriver att hon fick information men att hon inte förstod 

den tillräckligt för att kunna ta den till sig. Det betyder att information måste ges vid rätt 

tidpunkt, vara anpassad till kvinnan och ges både muntligt och skriftligt. Sjuksköterskan 

måste förvissa sig om att kvinnan förstått det som sagts och öppna upp möjligheten att ställa 

frågor. Vidare är det viktigt att varje kvinna som genomgått en hjärtinfarkt får tydlig och väl 

anpassad information om vad kvinnan kan vänta för förändringar i sitt dagliga liv efter 

hjärtinfarkten. De kvinnor som ingår i Kristofferzons et al. (2007) studie beskriver sig sakna 

information om vilka problem som skulle kunna uppträda i deras vardag i efterförloppet av 

hjärtinfarkten och att det gör det svårare att tackla än det varit om de fått bättre information 

om sjukdomen och dess innebörd. Den information som ges till kvinnan måste beröra alla 

aspekter av kvinnans sjukdom, vad den innebär, hur man hanterar den samt hur man bäst 

förhindrar återfall (Svedlund & Danielson, 2004). Det är viktigt för sjuksköterskan att 

försäkra sig om att kvinnan har tillgång till adekvat information genom hela 

sjukdomsförloppet samt efterförloppet för tillfrisknandet. Det kan stärka kvinnan då hon är 

extremt sårbara under den här tiden (Jackson et al., 2000). Sjuksköterskan ska också ge 

kvinnan möjligheten att ha regelbunden kontakt med vårdpersonal för att de ska kunna ställa 

de frågor och söka förtydligande information om det krävs (Ibid.). 

 

En annan viktig aspekt på den information som ges av vårdpersonal är att den måste 

tydliggöra kvinnors annorlunda symtom på hjärtinfarkt. Det är viktigt att medvetandegöra 

detta då resultatet i denna studie visar att kvinnorna väntar med att söka sjukvård då de inte 

sätter sina symtom i samband med en hjärtinfarkt. Lefler (2002) påvisar att kvinnan ska få 

individualiserad rådgivning om möjliga atypiska signaler och symtom på hjärtinfarkt. 

Sjuksköterskan kan även påverka viktiga faktorer som osäkerhet, beteendemässiga reaktioner, 

hur kvinnan tolkar symtom korrekt och inte bara ge kunskap om atypiska symtom utan även 

de typiska symtomen för hjärtinfarkt. Sjukvården ska ha broschyrer och annan skriftlig 

information tillgänglig i väntrum. Den ska vara riktad till kvinnliga patienter som får 

information om hur de identifierar riskfyllda symtom och effektiva åtgärder att ta vid om 

symtom på hjärtinfarkt uppkommer. I alla broschyrer och tidskrifter ska det finnas bilder på 

kvinnor så att de förstår att de inte bara är män som är mottagliga för hjärtinfarkt utan att även 
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kvinnor drabbas i stor utsträckning (Ibid.). Enligt Efre (2004) spelar sjuksköterskan en viktig 

roll i undervisningen då kvinnan lär sig att känna igen tecken på hjärtinfarkt och deras 

möjligheter att lita på kroppens signaler. Kvinnor bör uppmuntras att prioritera hälsofrågor 

och aldrig fördröja ett besök till sjukvården samt förstå att de också löper en risk att drabbas 

av hjärtinfarkt och att det inte bara är en manlig hälsofråga. 

 

Behovet av information kan skilja sig mellan män och kvinnor i den bemärkelsen att det finns 

en förförståelse bland kvinnor att de inte drabbas av hjärtinfarkt i samma utsträckning som 

män. På grund av detta kan det vara svårt för kvinnorna att ta till sig information om symtom 

och risker på en hjärtinfarkt och därför är det viktigt att som sjuksköterska vara extra tydlig i 

kommunikationen med kvinnliga patienter. Kvinnor vill generellt sätt ha mer information än 

män men att det viktigaste ändå är att i varje möte med en patient, kvinna eller man, utgå ifrån 

den enskilda individen vid anpassandet av information. 

 

Den kvinna som fick sin hjärtinfarkt 1986 beskriver att hon upplever att hon inte fick samma 

goda vård som hennes man fick efter sin hjärtinfarkt 1991, både när det gällde olika 

undersökningar och hur mycket tid vårdpersonalen gav vid insjuknandet och vid eftervården. 

Lefler (2004) beskriver att i många år behandlades kvinnors hjärtsjukdomar mycket mindre 

aggressivt än mäns och den mesta forskning om hjärt-kärlsjukdomar utgick från främst eller 

endast manliga försökspersoner. Historiskt sätt menar Efre (2004) att bröstsmärtor varit en 

angelägenhet gällande män och har inte uppfattats vara av stort prognostiskt värde hos 

kvinnor. Att kvinnor drabbades av bröstsmärta förklarades som orsakat av ångest eller stress 

orsakad av hektisk livsstil. Vid jämförelsen av upplevelsen av vården hos kvinnan som 

insjuknade 1986 med de övriga kvinnorna i studien som alla insjuknat inom den senaste 10-

årsperioden. Den jämförelsen visar att kvinnan som insjuknade 1986 är den enda av 

kvinnorna som har en negativ åsikt om den vård hon fått i förhållande till den vård hennes 

man fick i samband med sin hjärtinfarkt. De övriga kvinnorna menar att de inte upplever att 

de fått sämre vård för att de är kvinnor. Detta var inte ett väntat resultat, men när det framkom 

fann författarna det väldigt intressant och det resulterar i nya frågeställningar. Kan det vara så 

att kvinnor fortfarande särbehandlas i förhållande till män inom vården och förekommer det 

fortfarande fördomar kring kvinnor och hjärtinfarkt eller är det så att vården har haft en 

positiv utveckling där det inte längre existerar någon skillnad mellan könen? Detta anses vara 

intressant som underlag för vidare forskning. 

 

Slutsats 

Kvinnors upplevelse av kroppen förändras i samband med insjuknande i en hjärtinfarkt och 

det kan innebära svårigheter att veta när det är dags att söka vård. Efter hjärtinfarkt förändras 

livsvärlden på så sätt att livet värdesätts högre och andra prioriteringar görs. Stöd från familj 

och vänner är viktigt liksom att få relevant och tydlig information från vårdpersonal. En 

hjärtinfarkt kan ha både positiva och negativa effekter för kvinnor. Alla inom vården måste ta 

ansvar och öka kännedomen om hjärtinfarktsymtom så att individer som drabbas söker vård i 

tid. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 
 

Ålder: 

 

Insjuknandet 

1. Vilket år fick du hjärtinfarkten? 

2. Var befann du dig när du fick hjärtinfarkten? 

3. Kan du beskriva vad som hände? 

4. Vilka symtom hade du? 

5. Vad kände du för känslor? 

6. Hur kom du in till sjukhuset? 

7. Vad hände när du kom till sjukhuset? 

- Ambulansen: Hur upplevde du bemötandet och behandlingen du fick? 

- Akuten: Hur upplevde du bemötandet och behandling du fick? 

- Avdelning: Hur upplevde du bemötandet och behandlingen du fick? 

8. Upplevde du någon skillnad i bemötandet mellan de olika vårdavdelningarna? 

9. Hur lång var vårdtiden? 

 

Livet efter hjärtinfarkten 

10. Hur kändes det när du lämnade sjukhuset till hemmet? 

11. Påverkade hjärtinfarkten din vardag? 

- På vilket sätt? 

- Hur hanterade du det? 

12. Upplevde du att hjärtinfarkten förändrade din syn på hälsa? 

- Fysiskt 

- Psykiskt?  

- På vilket sätt? 

13. Har du haft något stöd i ditt sociala nätverk? 

- Vem/vilka? 

14.  Har du någon att prata med om dina funderingar?  

- Har du gjort det? 

- Vilken betydelse har det haft?  

15. Har du fått erbjudande om någon psykisk hjälp? 

16. Har ditt dagliga liv påverkas på något sätt? 

- Hur? 

17. Har din syn på livet och döden förändrats?  

18. Hur ser du på framtiden? 

 

Övrigt 

19. Har du något ytterligare du vill tillägga? 

 

Exempel på följdfrågor: 

- På vilket vis? 

- Hur känns det? 

- Kan du beskriva... 

- Kan du berätta om det? 

- Vad var det som gjorde... 

- Hur menar du? 

- Kan du utveckla det? 



 
 

Bilaga 2 

 

Linnéuniversitetet     Växjö 2011-02-24 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

 

Till Dig som har erfarenhet av hjärt- kärlsjukdom  

– förfrågan om medverkan i en intervjustudie 

 

Hjärt- kärlsjukdomarna är vår tids stora folksjukdom. Det råder en uppfattning i samhället om 

att kvinnor inte drabbas av hjärt- kärlsjukdom i samma utsträckning som män. 

Forskning visar att kvinnor inom hjärt- kärlsjukdomar är eftersatta, därför vill särskilt belysa 

kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt och deras upplevelser av hur livet förändrats.  

För att vi som framtida sjuksköterskor ska kunna bemöta hjärt- kärlpatienters känslor och 

upplevelser på ett professionellt sett krävs förståelse för den unika individens upplevelse av 

insjuknandet och livet därefter.  

Därför är vi intresserade av att träffa Dig personligen för att höra om Dina tankar och 

erfarenheter av hur Din livsvärld har förändrats efter hjärtinfarkten. Livsvärldsperspektivet 

innebär att vi vill uppmärksamma Din vardagsvärld och daglig tillvaro. Vi är även 

intresserade av att höra Dina tankar och Din uppfattning om bemötandet och behandling ifrån 

vården. 

 

I ett projekt som ska resultera i ett examensarbete i sjuksköterskeutbildningen planerar vi att 

intervjua 4 – 6 kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt och antas ha erfarenheter och kunskaper 

att dela med sig av. 

Vi beräknar att intervjun tar ungefär en timme, och för att inte missa någon information 

bandas den. Om Du inte vill svara på någon fråga eller avbryta intervjun, är Du i Din fulla rätt 

att göra så utan att motivera varför. Några namn eller andra data som kan identifiera personer 

ska inte registreras, och resultatet kommer att presenteras så att ingen kan bli igenkänd.  

 

Vi som ska göra den här studien heter Annie Gustafsson och Linnda Eriksson. Vi går sista 

året på sjuksköterskeutbildningen och vårt examensarbete ska vara klart i mitten på april. 

Arbetet görs under handledning. Om Du är intresserad, skickar vi gärna ett exemplar till Dig 

när det är klart. Det är förstås frivilligt att delta. Någon av oss kommer att ringa om ett par 

dagar för att höra om Du vill bli en av våra informanter. Då berättar vi gärna mera om 

undersökningen. 

 

Vi ser fram emot ert deltagande i vår studie. 

Med vänliga hälsningar 

 

Annie Gustafsson    Linnda Eriksson 

tel. 073-508 46 32    tel. 070-559 78 69 

 

Handledare: Lotta Hahlin  

tel. 070-821 55 55 

Mail: lotta.hahlin@lnu.se 

 

Ort och datum ……………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift     Namnförtydligande

mailto:lotta.hahlin@lnu.se


 
 

Bilaga 3 

Tabell 1. Exempel på analysprocess enligt Graneheim och Lundman (2004) 

 

Meningsbärande enhet 

Efter någon timme så kom det    

smärta här uppe i ryggen och jag  

undrade vad det kunde vara. 

Det var inget som jag kände igen 

så jag gick in till min man och sa  

jag har så kontigt ont i ryggen här 

Kondensering 

Konstig smärta i ryggen,  

inget som kändes igen. 

      

Kod 

 Smärta i ryggen. 
Underkatergori 

Fysiska symtom. 
Huvudkategori 

En förändrad 

kropp 

 

Meningsbärande enhet 

Orken var ju klart inte så särskilt stor, 

allting fick väl komma mer eller mindre 

successivt. Man kunde väl bli lite 

irriterad på att man inte orkade, man tar 

ju allting för självklart, man ska ju göra 

det och det och allting går långsamt. 

 

Kondensering 

Orken var inte stor, vilket 

var irriterande. 

 

Kod 

Frustration pga. 

kroppslig 

förändring. 

 

Underkategori 

Att känna 

begränsningar i 

det dagliga livet. 

 

Huvudkategori 

En förändrad 

livsvärld. 

                   

Meningsbärande enhet 

För mig var det en hemsk upplevelse 

att man måste ligga i ett rum som man 

delar med andra. När man inte mår bra 

och allt och dela rum med främmande 

människor, det är en sak som inte är 

bra. 

 

Kondensering 

Hemsk upplevelse att dela 

rum med andra när man inte 

mår bra. 

 

Kod 

Vårdmiljöns betydelse. 

 

Huvudkategori 

Betydelsen av ett tryggt 

omhändertagande. 

 
 
 


