
 
  

Utbildningsprogram för 

sjuksköterskor 180 hp 

Kurs 2VÅ45E 

Ht 2011 

Examensarbete, 15 hp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÄR LIVET PLÖTSLIGT FÖRÄNDRAS 
En litteraturstudie om kvinnors upplevelser av hur livet förändras efter en hjärtinfarkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Författare: 

             Emelie Ekbäck 

     Jennifer Niklasson 

 

 



Titel När livet plötsligt förändras. En 

litteraturstudie om kvinnors upplevelser av 

hur livet förändras efter en hjärtinfarkt. 

 

Författare Emelie Ekbäck & Jennifer Niklasson 

 

Utbildningsprogram Utbildningsprogrammet för sjuksköterskor 

180 hp 

 

Handledare Hanna Holst 

 

Examinator Ann-Britt Thorén 

 

Adress Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- 

och vårdvetenskap. 

351 95 Växjö 

 

Nyckelord Förändring, hjärtinfarkt, kvinnor, stöd, 

upplevelser 

 

 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är den sjukdom med högst dödlighet i Sverige bland både män och 

kvinnor, trots det har den mesta forskningen gjorts på män. Tidigare studier visar att kvinnor 

återhämtade sig sämre än män efter hjärtinfarkt både fysiskt och psykiskt. Det framkom även 

att kvinnor löper högre risk att drabbas av depression. 

Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av hur livet förändras efter att ha drabbats av en 

hjärtinfarkt. 

Metod: Studien utfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Resultatet baserades på 

elva vetenskapliga artiklar som analyserades med ett manifest perspektiv utifrån Graneheim 

och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. 

Resultat: Litteraturstudien visade att kvinnor upplevde många förändringar i livet efter en 

hjärtinfarkt. Det framkom även brist på stöd och information från sjukvården. Resultatet 

presenterades genom fem huvudkategorier: att leva med en förändrad kropp, känslomässiga 

reaktioner, en förändrad livssituation, upplevelse av stöd och information samt en förändrad 

syn på livet och framtiden. 

Slutsatser: Brist på information och stöd från sjukvården skapade ett lidande för många 

kvinnor. Genom att sjukvårdspersonal blir medveten om vilka känslor som finns hos denna 

patientgrupp kan stödet förbättras och därmed öka välbefinnandet. Därför är det viktigt att 

sjukvården uppmärksammar kvinnornas lidande för att kunna identifiera och stödja dem efter 

hjärtinfarkten. 
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INLEDNING 
 

Under praktik inom somatiken samt genom tidigare sommarjobb har vi mött patienter med 

hjärt- och kärlsjukdomar och flera av dessa patienter hade tidigare drabbats av hjärtinfarkt. Då 

hjärtinfarkt är en sjukdom som drabbar många kommer sjuksköterskan att komma i kontakt 

med patienter som drabbats av hjärtinfarkt i sitt yrke. Därför väcktes intresset av att belysa 

patienternas upplevelser och hur det påverkar deras liv att drabbas av en hjärtinfarkt. Under 

arbetet med projektplanen framkom det att kvinnors upplevelser ofta skiljer sig från männens, 

samt att kvinnor ofta återhämtar sig sämre än män efter en hjärtinfarkt. Detta skapade ett 

intresse av att studera just kvinnornas upplevelser av hur vardagen förändras efter en 

hjärtinfarkt. Förhoppningen med denna studie är att erhålla ökad kunskap om kvinnors 

upplevelser efter en hjärtinfarkt för att få förståelse för kvinnors livsvärld. 

 

 

BAKGRUND 
 

Epidemiologi  

Varje år drabbas ungefär 40 000 svenskar av hjärtinfarkt, vilket motsvarar 110 fall per dag. 

Fler män än kvinnor drabbas, men de senaste åren har andelen kvinnor ökat (Socialstyrelsen, 

2010). Årligen dör cirka 10 500 kvinnor och män av hjärtinfarkt, vilket gör det till den 

sjukdomen med högst antal dödsfall i Sverige (Hjärt- och lungfonden, 2011). Hjärt- och 

kärlsjukdom orsakar flest dödsfall bland både kvinnor och män, men trots detta är majoriteten 

av forskningen gjord på män (Schenk-Gustafsson, 2011a). Dödligheten i hjärt- och 

kärlsjukdomar minskar i Sverige (Schenk-Gustafsson, 2011b). Globalt sett ökar dödligheten i 

hjärt- och kärlsjukdomar och ungefär tolv procent av alla dödsfall i världen orsakas av dessa 

sjukdomar (Sundström, 2010). Dödligheten är större bland män än kvinnor (Schenk-

Gustafsson, 2011b). I Sverige är det främst den äldre befolkningen som drabbas av 

hjärtinfarkt (Sundström, 2010). Kvinnor är ofta äldre än män när de drabbas, vilket troligtvis 

beror på att östrogen skyddar mot åderförkalkning (Rosengren, 2009). Hos kvinnor över 55 år 

är hjärtinfarkt den främsta dödsorsaken (Schenk-Gustafsson, 2011b).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2008) orsakas 90 procent av alla hjärtinfarkter av livsstil och 

biologiska faktorer. Sundström (2010) beskriver att de främsta riskfaktorerna för att drabbas 

av hjärtinfarkt är hög ålder, rökning, högt blodtryck, högt kolesterolvärde, diabetes samt att 

vara man. Även övervikt och stress är kända riskfaktorer för hjärtinfarkt (Rosengren, 2009). 

Erlinge (2010) menar att övervikt, diabetes och högt blodtryck är något som blir allt 

vanligare. På senare år har det framkommit att psykosociala faktorer kan ha ett samband med 

insjuknande och prognos av hjärtinfarkt, men det finns inte tillräcklig evidens för detta i 

dagsläget (Rosengren, 2009). 

 

Fysiologi och patofysiologi 

Det finns fysiologiska skillnader mellan kvinnor och mäns hjärtan. Det kvinnliga hjärtat är 

mindre i relation till kroppsvolymen och har även smalare kranskärl än ett manligt hjärta 

(Hjärt- och lungfonden, 2011). Hjärtmuskeln är ett organ som kräver mycket energi och en 

konstant syretillförsel. Hjärtats egen blodförsörjning och syretillförsel står kranskärlen för. 

Om hjärtat utsätts för syrebrist under en längre tid kan en permanent hjärtmuskelcellskada 

uppstå, vilket kallas för hjärtinfarkt. Akut syrebrist i hjärtat orsakas ofta av en trombos som 

bildats i ett av hjärtats kranskärl och stoppat blodtillförseln till hjärtmuskeln (Vasko, 2007). 

Vid syrebrist till hjärtat dör den drabbade muskelvävnaden, vilket senare ersätts av bindväv 

(Sonesson & Sonesson, 2006). Hjärtinfarkt är ett livshotande tillstånd och det är viktigt med 
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ett snabbt omhändertagande av sjukvården för att kunna rädda hjärtmuskeln och minska 

risken för plötsligt och oväntat hjärtstopp. Hur länge hjärtat är utan syre och vilka delar som 

drabbas avgör hjärtinfarktens omfattning (Agewall, 2009). Tiden är avgörande vid en 

hjärtinfarkt då prognosen försämras för varje minut utan behandling. Ju längre tiden går, desto 

större del av hjärtmuskeln dör. Uttrycket tid är muskel brukar därför användas (Schenck-

Gustafsson, 2011b).  

 

Symtom och diagnostik 

Den syrebrist som uppstår i hjärtat vid hjärtinfarkt orsakar ofta symtom i form av smärta. Vid 

undersökning av en patient med hjärtproblem är det viktigt att ta reda på vilka symtom 

patienten upplever. De vanligaste symtomen vid hjärtinfarkt är bröstsmärta, andfåddhet, 

trötthet och hjärtklappning (Vasko, 2007). Bröstsmärtan brukar beskrivas som ett band över 

bröstet och många upplever att smärtan strålar ut i en arm, nacken, käken, halsen, magen och 

ryggen (Hjärt- och lungfonden, 2011). 

 

Vilka symtom som upplevs vid hjärtinfarkt är individuellt men både män och kvinnor kan 

uppleva ospecifika symtom som inte relateras till hjärtinfarkt (Hjärt- och lungfonden, 2011). 

Hos 15-20 procent av kvinnorna upplevs inte de klassiska symtomen på hjärtinfarkt. 

Bröstsmärta upplevs av majoriteten av de kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt, men vanligt är 

att kvinnor även upplever andra symtom i samband med eller istället för bröstsmärta. Många 

av de symtom som kvinnor upplever vid hjärtinfarkt brukar vara relativt allmänna 

sjukdomssymtom som exempelvis trötthet, andfåddhet, illamående, svimningskänsla och en 

allmän sjukdomskänsla (Schenck-Gustafsson, 2011b). Kvinnorna i studien av Sjöström-

Strand och Fridlund (2008) beskriver att de inte uppfattade sina symtom som typiska för en 

hjärtinfarkt. Många upplevde bröstsmärta i kombination med vissa av ovan nämnda symtom. 

Kvinnorna i studien beskriver att smärtan varierade i intensitet från att vara intensiv till att 

försvinna. Trots att smärtan är svår att hantera, väljer många kvinnor att inte kontakta vården 

då de tänker att smärtan går över. Kvinnorna beskriver också att de försökte intala sig själva 

att det fanns andra orsaker än hjärtinfarkt till symtomen de upplevde. Många tror att 

symtomen berodde på hög ålder, stress, smärta eller trötthet på grund av hårt arbete. Det var 

svårt för dessa kvinnor att inse hur allvarliga symtomen kunde vara (Ibid.).  

 

Vissa drabbas av en tyst hjärtinfarkt, vilket innebär avsaknad av smärta och vaga symtom. 

Denna typ av infarkt upptäcks ofta efter lång tid (Hjärt- och lungfonden, 2011). Tyst infarkt är 

vanligare hos kvinnor än hos män och drabbar oftare äldre (Schenk-Gustafsson, 2011b). 

 

För att ställa diagnosen hjärtinfarkt utgår man från patientens anamnes, EKG 

(elektrokardiografi) och blodprov som kan påvisa om hjärtinfarkt inträffat (Vasko, 2007).  

 

Behandling och rehabilitering 

Vid en hjärtinfarkt är det nödvändigt att så snabbt som möjligt återställa en fungerande 

cirkulation. Ju snabbare vård och behandling ges, desto mindre blir påverkan på hjärtat (Hjärt- 

och lungfonden, 2011). Chansen att överleva efter en hjärtinfarkt ökar för de som vårdas på 

sjukhus. Störst risk att avlida efter en hjärtinfarkt finns inom det första dygnet (Sundström, 

2010).  

 

Det kritiska är att sätta in behandling tillräckligt snabbt. Vid misstanke om hjärtinfarkt tas 

därför ett EKG redan i ambulansen, som skickas till sjukhuset för bedömning. Visar EKG:t på 

en akut ST-höjningsinfarkt, så kallad STEMI, påbörjas läkemedelsbehandling direkt i 

ambulansen. På sjukhuset görs oftast en kranskärlsröntgen som visar vart stoppet finns och 
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om möjligt utförs en ballongvidgning för att öppna upp det tilltäppta kärlet. Behandling med 

trombolys, vilket innebär att proppen löses upp med hjälp av läkemedel, ges ofta till de 

patienter som haft smärta ett par timmar eller när det är långt till ett sjukhus där 

ballongvidgning kan göras (Erlinge, 2010). I vissa fall kan en bypassoperation vara nödvändig 

vilket innebär att ett blodkärl tas från underbenet eller bröstmuskulaturen och fästs på hjärtats 

kärl för att leda blodet förbi förträngningen. Denna metod används framförallt då 

ballongvidgning inte kan utföras eller om det finns flera stopp i kranskärlen (Hjärt- och 

lungfonden, 2011). Hos de patienter där EKG:t inte visar på STEMI, men där det finns vissa 

förändringar samt att anamnes och status indikerar på en hjärtinfarkt, fortsätter diagnostiken 

och patienten behandlas utifrån att han eller hon har en misstänkt hjärtinfarkt (Vasko, 2007).  

 

Efter en hjärtinfarkt bör alla patienter erbjudas hjärtrehabilitering, vilket minskar risken för en 

ny hjärtinfarkt och förtidig död. Viktigt är att patienten får nödvändig och användbar 

information om hjärtinfarkten (Vasko, 2007). Socialstyrelsen (2008) skriver att information 

om hjärtsjukdomar ofta ges rutinmässigt av personal och därför är det viktigt att se till den 

unika patientens situation och behov av information. Vasko (2007) menar att sjukvården bör 

fungera som ett stöd för patienten, då det främsta ansvaret för patientens hälsa ligger på 

patienten själv. Hjärtrehabilitering erbjuds för dessa patienter och syftar till att hjälpa 

patienten att återhämta sig både psykiskt och fysiskt. Det är viktigt att ändra sin livsstil efter 

en hjärtinfarkt för att undvika återinsjuknande, till exempel genom att sluta röka, öka den 

fysiska aktiviteten samt ha hälsosamma matvanor (Ibid.). Socialstyrelsen (2008) uppger att 

två tredjedelar av alla hjärtinfarkter skulle kunna undvikas genom en hälsosam livsstil och 

därför bör sjukvården lägga större vikt vid att stötta patienter till att ändra livsstilen. Enligt 

Ståhle (2011) visar det sig att kvinnor i många fall inte utnyttjar rehabiliteringen de erbjuds 

och därför är det viktigt att motivera dem till att delta. 

 

Efter hjärtinfarkten är det nödvändigt med fortsatt medicinering i framtiden (Hjärt- och 

lungfonden, 2011). Ett antal olika läkemedel som exempelvis acetylsalicylsyra, statiner, 

betablockerare och ACE- hämmare ordineras ofta till patienten (Vasko, 2007). Eftersom 

kvinnor ofta är äldre än män när de drabbas av hjärtinfarkt har de i många fall också andra 

sjukdomar, vilket försvårar behandlingen och medför en risk för överbehandling. Det saknas i 

nuläget forskning om hur de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnors hjärtan 

påverkar behandlingen. Detta gör det svårt att ta fram riktlinjer som kan säkerställa bästa 

möjliga vård vid hjärtinfarkt oavsett ålder och kön (Socialstyrelsen, 2008). Hur kvinnor 

påverkas av den behandling de får efter en hjärtinfarkt och hur de ser på sin situation efter 

hjärtinfarkten är därför viktigt att veta. 

 

Tiden efter en hjärtinfarkt 

Att drabbas av hjärtinfarkt medför att vardagen och hälsan förändras. Man kan uppleva att 

livet och kroppen hotas och att livet stannar (Johansson Sundler, 2008). Det tar lång tid att 

återhämta sig efter en hjärtinfarkt och återgå till en stabil tillvaro. Många upplever det svårt 

att anpassa sig till den nya situationen och därför behövs kunskap och stöd i det dagliga livet 

(Brink, Karlson & Hallberg, 2006). De som drabbats av hjärtinfarkt upplever tiden efteråt som 

mycket påfrestande. Känslan av att orken inte finns eller att bli begränsad i vardagen är ofta 

påtaglig och gör att många blir nedstämda (Hjärt- och lungfonden, 2011). I studien av Brink, 

Persson och Karlson (2009) framkommer det att känslomässig stress har en negativ påverkan 

på återhämtningen efter hjärtinfarkten. 

 

Kvinnor har ofta svårt att återhämta sig såväl fysiskt som psykiskt efter en hjärtinfarkt (Hjärt- 

och lungfonden, 2011). I studien av Dixon, Lim, Powell och Fisher (2000) framkommer det 
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att fler kvinnor än män upplever känslomässiga och fysiska problem efter en hjärtinfarkt. 

Kvinnor känner även mer stress och upplever sig bli mer begränsade i vardagen (Ståhle, 

2011). Lindwall Sundel (2011) skriver att efter en hjärtinfarkt har kvinnor dubbelt så stor risk 

att drabbas av depression i jämförelse med övriga befolkningen. Det rapporteras även att 

kvinnor ofta mår sämre än män efter en hjärtinfarkt.   

 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

 

Studien utförs med ett vårdvetenskapligt synsätt, vilket innebär att man har ett 

patientperspektiv och ser till patientens upplevelse av hälsa och ohälsa, samt livssituation. 

Enligt Wiklund (2003) fokuserar det vårdvetenskapliga synsättet på patientens upplevelse av 

hälsa och lidande och hur detta uttrycks. Vårdvetenskapens mål är att stärka och stödja hälsa 

hos patienten (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

Att se till en människas livsvärld är viktigt för att förstå en människas upplevelser och 

erfarenheter. Med livsvärldsperspektivet som utgångspunkt i vårdandet blir det naturligt att 

utgå från patientens perspektiv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Livsvärlden är personlig och unik för varje människa, samtidigt som den delas med andra 

personer i omgivningen. I det vårdvetenskapliga patientperspektivet ses patienten som expert 

på sig själv och det är endast patienten som vet hur något upplevs för just honom eller henne. 

Hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom är delar av livsvärlden (Dahlberg & Segesten, 

2010). Genom att ta del av en patients livsvärld kommer man i kontakt med patientens 

upplevelser av lidande och välbefinnande, vilket är centralt i alla människors liv (Dahlberg et 

al., 2003).  

 

Wiklund (2003) beskriver en människas lidande som ett hot, en kränkning eller förlust av sig 

själv. Lidande kan även beskrivas som en upplevelse av att förlora kontrollen och människans 

helhet blir hotad. Då man drabbas av sjukdom kan ett sjukdomslidande uppstå, vilket orsakas 

av en sjukdom eller ohälsa (Dahlberg et al., 2003). Wiklund (2003) tar upp hjärtsjukdom som 

ett exempel på sjukdomslidande och beskriver då att existentiella tankar ofta förekommer och 

att döden blir mer påtaglig. Genom att uppmärksamma en persons lidande kan förutsättningar 

för välbefinnande skapas, vilket är vårdandets mål. Lidande och välbefinnande behöver inte 

ses som varandras motsatser, utan det är möjligt att uppleva välbefinnande trots långvarig 

sjukdom (Dahlberg et al., 2003). Långvarig sjukdom kan ibland leda till att välbefinnandet 

ökar genom att livsstilen förändras (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Genom kroppen har människan tillgång till livet och den är central för existensen. Kroppen är 

subjektiv och kan beskrivas som att människan är sin kropp, den är inte något man bara har. 

När människan blir sjuk sker en förändring av kroppen, vilket innebär att tillgången till 

världen och livet förändras. Då man drabbas av en svår sjukdom blir denna förändring mycket 

påtaglig. Kroppens förmåga kan gå förlorad vilket skapar ett lidande då man ofta vill göra 

saker men inte längre har förmågan. Både kroppen och tillvaron kan upplevas som ömtålig 

(Dahlberg et al., 2003).  

 

Med hjälp av de vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, lidande, välbefinnande och subjektiv 

kropp möjliggörs en beskrivning av kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av en 

hjärtinfarkt. 
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PROBLEMFORMULERING  
 

Antalet kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt har ökat under de senaste åren (Socialstyrelsen, 

2010). Schenk-Gustafsson (2011a) skriver att majoriteten av forskningen inom hjärt- och 

kärlsjukdomar är gjord på män, trots att det är den sjukdomsgrupp som orsakar flest dödsfall 

hos både kvinnor och män. Det finns även vissa skillnader mellan kvinnor och mäns hjärtan 

(Hjärt- och lungfonden, 2011). Enligt Socialstyrelsen (2008) saknas forskning om hur dessa 

skillnader påverkar behandlingen av hjärtinfarkt, vilket gör det svårt att utforma riktlinjer för 

hur bästa möjliga vård ska ges till kvinnor respektive män. Antalet kvinnor som drabbas av 

hjärtinfarkt har även ökat under de senaste åren (Socialstyrelsen, 2010). En hjärtinfarkt 

innebär att vardagen och hälsan förändras för den drabbade individen (Johansson Sundler, 

2008). Att anpassa sig till en ny situation kan vara svårt (Brink et al., 2006). Det framkommer 

att kvinnor har svårare än män att återhämta sig efter en hjärtinfarkt (Hjärt- och lungfonden, 

2011) och kvinnor upplever även mer känslomässiga och fysiska problem efteråt (Dixon et 

al., 2000).   

 

Då det framträder att kvinnor har svårare att hantera livet efter en hjärtinfarkt är det viktigt att 

som sjuksköterska i mötet med dessa patienter ha kunskap om kvinnornas upplevelser för att 

bättre kunna förstå deras livsvärld. Eftersom antalet kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt ökar, 

medan dödligheten har minskat de senaste åren gör det att fler kvinnor kommer att vårdas för 

detta i framtiden. Genom att få en bättre förståelse för dessa kvinnors upplevelser, skapas en 

möjlighet att lindra lidande och ge dem stöd. Att erhålla en samlad kunskap om hur kvinnor 

upplever att vardagen och livet förändras efter en hjärtinfarkt är därför viktigt för 

sjuksköterskan.  

 

 

SYFTE 
 

Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av hur livet förändras efter att ha 

drabbats av en hjärtinfarkt. 

 

 

METOD 
 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats och analyserades med 

Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Kvalitativ ansats valdes därför 

att syftet var att belysa kvinnors upplevelser av hur livet förändras efter att ha drabbats av en 

hjärtinfarkt. För att erhålla ökad kunskap om detta baserades denna litteraturstudie på 

vetenskapliga artiklar där kvalitativ metod använts. För att förstå och förklara upplevelser 

användes kvalitativ metod. Genom kvalitativa studier uppnås förståelse för vad ett lidande 

innebär och hur patienters behov, upplevelser, erfarenheter och förväntningar bemöts 

(Friberg, 2006; Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna i litteraturstudien har analyserats så 

att en ny helhet växte fram, vilket utgjorde studiens resultat. 

 

Datainsamling  

Underlag till studien samlades in genom att söka och studera vetenskapliga originalartiklar 

som sedan analyserades och sammanställdes. Inledningsvis arbetades sökord fram gemensamt 

utifrån studiens syfte och frågeställning. Sökorden togs fram på engelska och därefter slogs de 

upp i en engelsk ordbok för att säkerställa att orden hade rätt betydelse på svenska. Innan 
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sökningen påbörjades testades sökorden i respektive databas för att se att det fanns tillräckligt 

urval av artiklar inom området. Först gjordes en provsökning i databaserna Cinahl, PsycInfo, 

Medline, SweMed+, ERIC och PubMed. Till den slutgiltiga sökningen valdes SweMed+ och 

Medline bort därför att de artiklar som där ansågs vara relevanta återfanns i flera av de andra 

databaserna. Under sökningens gång utvecklades sökorden genom att studera och använda 

nyckelord samt ämnesord från de vetenskapliga artiklarna som användes till litteraturstudien. 

Detta var viktigt därför att man på så sätt kan få nya idéer och hitta nya artiklar (Östlundh, 

2006).  

 

De slutgiltiga sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PsycInfo, ERIC och PubMed, se 

Bilaga 1. Cinahl valdes därför att det är en omvårdnadsdatabas. PubMed fokuserar främst på 

medicin, men innefattar även omvårdnadsområdet. För att komplettera Cinahl och PubMed 

gjordes även sökningar i ERIC och PsycInfo, trots att dessa databaser inte har lika stort fokus 

på omvårdnadsområdet. PsycInfo fokuserar främst på psykologi men behandlar även 

områdena psykiatri och omvårdnad. ERIC är en pedagogisk databas, men valdes efter 

provsökningen då en artikel hittades som inte var tillgänglig i de andra databaserna. 

Sökningarna i samtliga databaser gjordes både enskilt och tillsammans och de artiklar som 

framkom av sökningarna och motsvarade studiens syfte diskuterades gemensamt.  

 

Sökningarna i Cinahl, PubMed och PsycInfo gjordes med hjälp av ämnesordlistor för 

respektive databas för att få fram sökord som passade i de olika databaserna. Vissa sökord 

användes som ”major topic” och kombinerades sedan med en fritextsökning för att göra 

sökningen mer avgränsad och därmed få ett snävare utbud av artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2008). Sökorden som användes i samtliga databaser var ”myocardial infarction” 

och ”women”, då dessa ansågs nödvändiga för att avgränsa sökningen till syfte och 

frågeställning. Dessa begrepp kompletterades med olika sökord i databaserna. De begrepp 

som användes i Cinahl var ”life experiences”, ”life change events”, ”attitude to illness”, 

”recovery” och ”life purpose”. Dessa begrepp testades i Cinahl Headings och fanns med i 

Cinahls ämnesordlista. I PubMed kontrollerades samtliga sökord i Mesh och det sökord som 

resulterade i en ny artikel till studien var ”life change events”. I PsycInfo och ERIC testades 

begreppen mot Thesaurus, men det var bara i PsycInfo som begreppen matchade. Därför 

genomfördes en frisökning i ERIC, vilket innebar att sökningen gjordes utifrån logiska ord i 

syfte och frågeställning (Forsberg & Wengström, 2008). I ERIC användes inget 

kompletterande sökord till ”myocardial infarction” och ”women” då sökningen gav få träffar. 

I PsycInfo kompletterades ”myocardial infarction” och ”women” med sökordet ”perception”, 

därför att detta var den enda sökningen som resulterade i en relevant artikel.  

 

För att avgränsa sökningarna i databaserna gjordes vissa begränsningar. Dessa var att 

artiklarna skulle vara peer-reviewed vilket innebar att de var publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift, var publicerade under 2000-talet samt skrivna på engelska eller svenska. För att 

kontrollera att tidskrifterna var vetenskapliga användes Ulrichsweb™ global serials directory 

(2011). I studien inkluderades tillslut elva vetenskapliga artiklar som grund till resultatet, se 

Bilaga 2. 

 

Då vissa sökningar resulterade i många träffar lästes först titlarna och de artiklar vars titel 

motsvarade syftet valdes ut. Därefter lästes abstracts på de utvalda artiklarna. De artiklar som 

hade ett relevant abstract lästes sedan i fulltext för att kontrollera att de motsvarade studiens 

inklusionskriterier. För att få ett bredare urval av artiklar kan artiklarnas referenser studeras, 

vilket kallas för manuell sökning (Forsberg & Wengström, 2008; Östlundh, 2006). Detta 

gjordes i de utvalda vetenskapliga artiklarnas referenslistor, men denna sökning gav dock inga 
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nya artiklar som inkluderades i studien, då de inte motsvarade studiens inklusionskriterier, 

inte fanns i fulltext eller redan var inkluderade. 

 

Urvalsförfarande 

Artiklarna som ingick i studien var vetenskapliga originalartiklar och följde 

forskningsprocessens steg. Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle ha en kvalitativ 

ansats, vara baserade på intervjuer med kvinnor över 18 år, förde ett etiskt resonemang, fanns 

tillgängliga i fulltext samt belyste kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. 

Artiklar vars resultat inte skiljde på kvinnor och mäns upplevelser exkluderades, då det var 

upplevelser från kvinnor som var av intresse i denna studie. Även artiklar där deltagarna hade 

andra grundsjukdomar än hjärtinfarkt exkluderades. Dessa exkluderades därför att andra 

sjukdomar kunde ha påverkat upplevelsen efter hjärtinfarkten. Artiklar som inte var från 

västvärlden uteslöts då sjukvården i många fall ansågs skilja sig för mycket från den svenska 

sjukvården, vilket kunnat påverka kvinnornas upplevelser och därmed studiens resultat. Vissa 

av de inkluderade artiklarna belyste kvinnors upplevelser före och efter hjärtinfarkten, både 

kvinnor och mäns upplevelser efter hjärtinfarkten samt kvinnor och deras partners 

upplevelser. I samtliga av dessa artiklars resultat var det en tydlig uppdelning av vad som var 

kvinnornas upplevelser efter hjärtinfarkten och därmed användes enbart de delar av artiklarna 

som beskrev detta till litteraturstudiens resultat. 

 

Kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes enligt protokoll för kvalitativa studier ur Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) för att säkerställa att artiklarna som inkluderades i studien var av 

tillräckligt hög kvalité, se Bilaga 3. Detta protokoll innebar bland annat en granskning av 

artiklarnas urval, metod, giltighet, kommunicerbarhet och den totala kvaliteten på artiklarna. 

Kvaliteten av artiklarna bedömdes med rangordningen hög, medel och låg. Artiklarna som 

ingick i studien granskades med hjälp av ett poängsystem där ”ja” gav ett poäng och ”nej” 

eller ”vet ej” gav noll poäng. Den totala poängsumman räknades sedan om till procent för att 

kunna jämföra de olika studiernas kvalitet med varandra (Ibid.). Samtliga artiklar som 

inkluderades i studien bedömdes ha över 79 % av den totala poängsumman och därmed 

ansågs dessa artiklar ha tillräckligt hög kvalitet för att ingå i studien.  

 

Analys 

De vetenskapliga artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. I en kvalitativ innehållsanalys utgår man från ett manifest eller latent 

perspektiv. Denna studie utfördes med en manifest analys, vilket innebar att analysen utgick 

från det synliga och uppenbara i texten (Ibid.). Artiklarnas resultat lästes flera gånger av båda 

författarna. Detta var nödvändigt för att skapa en helhet av artiklarnas innehåll (Friberg, 2006; 

Graneheim & Lundman, 2004). I samband med att artiklarnas resultat lästes sammanställdes 

detta skriftligt, vilket enligt Friberg (2006) är bra för att få en överblick och för att lättare se 

vad som ska analyseras.  

 

Efter att artiklarna lästs igenom togs meningsenheter ut från originaltexten dvs. de meningar 

eller delar av texten som relaterade till syftet skrevs ner ordagrant (Graneheim & Lundman, 

2004). Därefter kondenserades meningsenheterna, vilket innebar att texten gjordes kortare och 

mer lätthanterlig och där det centrala i förhållande till syftet fortfarande fanns kvar i analysen. 

Från den kondenserade meningsenheten togs det mest centrala ut och benämndes som en kod. 

Koderna jämfördes med varandra utifrån skillnader och likheter och de koder som hade 

liknande innehåll sorterades i en huvudkategori. Utifrån huvudkategorierna och koderna växte 

sedan underkategorier fram (Ibid.). Vissa av koderna kunde ha passat in under mer än en 

huvudkategori, men då underkategorierna växte fram blev det mer tydligt var de passade in. 
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För att se exempel på analysförförandet, se Bilaga 4. Ur analysprocessen framkom fem 

huvudkategorier och dessa var: att leva med en förändrad kropp, känslomässiga reaktioner, en 

förändrad livssituation, upplevelser av stöd och information samt en förändrad syn på livet 

och framtiden.  

 

Etiska överväganden 

De vetenskapliga artiklarna som användes i studien var granskade och godkända av en etisk 

kommitté eller förde ett etiskt resonemang. Detta innebär enligt Helsingforsdeklarationen 

(2008) bland annat att undersökningarna byggde på frivillighet från deltagarna, att deltagarna 

hade informerats om studiens syfte samt att det var tillåtet att avbryta sin medverkan i studien 

när man ville. Helsingforsdeklarationen (2008) menar även att man måste visa både de 

positiva och negativa forskningsresultaten som framkommit. I litteraturstudien har författarna 

försökt hålla sig till materialet och har därmed inte undanhållit någon information.  

 

 

RESULTAT 
 

Den kvalitativa analysprocessen utmynnade i fem huvudkategorier och tolv underkategorier. 

Följande huvudkategorier speglar kvinnors upplevelser efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt; 

att leva med en förändrad kropp, känslomässiga reaktioner, en förändrad livssituation, 

upplevelse av stöd och information samt en förändrad syn på livet och framtiden. 

 

Att leva med en förändrad kropp 

En osäker kropp 

Efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt blev kvinnorna medvetna om att en plötslig och 

oväntad förändring hade skett i deras kropp. Detta ledde till att kvinnorna blev frustrerade 

eftersom de inte kunde kontrollera kroppen och de förändringar hjärtinfarkten medförde 

(Sutherland & Jensen, 2000). I studien av Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) framkom 

det att före hjärtinfarkten hade kvinnorna inte funderat så mycket över hjärtat och kroppen. 

Efter hjärtinfarkten förändrades kvinnornas attityd till kroppen och livet. Kvinnorna började 

reflektera över hjärtats och kroppens betydelse för livet och såg inte längre enbart hjärtat som 

ett fysiskt objekt i kroppen, utan det blev istället ett hot mot existensen (Ibid.).  

 

” I used to look at the heart as a muscle or something, // but now I look at it in a 

different way, it’s more valuable now, more than I ever thought about before.”  

(Johansson et al., 2003, s.232) 

 

 I flera artiklar har det framkommit att efter hjärtinfarkten upplevde kvinnorna att kroppen 

inte längre var som tidigare samt att fysiska förmågor hade förlorats (Bowers & Buchanan, 

2007; Johansson et al., 2003; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2007; Svedlund & Axelsson, 2000; White, Hunter & Holttum, 2007). Johansson et 

al. (2003) beskrev att efter hjärtinfarkten förändrades kvinnornas syn på kroppen. De vågade 

inte längre lita på att kroppen skulle hålla sig frisk. Osäkerheten de kände ledde till en otrygg 

existens för kvinnorna. Att lära sig leva med en osäker kropp var något kvinnorna var tvungna 

att göra. Osäkerheten över hur mycket kroppen klarade av gjorde att livet kändes begränsat 

(Ibid.).  

 

Kroppen som ett hinder 

Efter hjärtinfarkten var de vanligaste symtomen hos kvinnorna utmattning, trötthet, andnöd 

och bröstsmärta (Kristofferzon et al., 2007). I studien av Bowers och Buchanan (2007) 
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beskrev samtliga deltagare hjärtinfarkten som en fysisk förlust som medförde trötthet, svaghet 

och bröstsmärta. Till följd av dessa symtom hindrades kvinnornas fysiska aktivitet och de 

kunde inte längre vara lika aktiva som tidigare. Även Svedlund och Axelsson (2000) beskrev 

att kvinnorna inte orkade lika mycket som före hjärtinfarkten, då de nu upplevde en större 

trötthet och utmattning samt kände att de hade förlorat sin styrka. På grund av detta undveks 

tunga hushållssysslor. Kvinnorna kände dock att de var tvungna att göra så mycket de klarade 

av. Vissa lät hälsan avgöra hur mycket hushållssysslor de utförde och accepterade att de hade 

förlorat mycket av sin tidigare styrka (Ibid.). Efter hjärtinfarkten kände många kvinnor att 

livet hade svikit dem. Kroppen hade förlorat sin styrka och blivit ett hinder i vardagen. 

Sysslor som tidigare hade varit lätta att utföra hade nu blivit svåra och kvinnorna kunde inte 

längre göra vad de ville. Kvinnorna uttryckte att de önskade att göra saker i livet som kroppen 

inte längre kunde klara av (Johansson et al., 2003). Efter hjärtinfarkten blev kvinnorna 

tvungna att anpassa aktiviteter efter sina egna förutsättningar (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2008).  

 

Kvinnorna beskrev att dagligen ta de mediciner de behövde efter hjärtinfarkten ständigt 

påminde dem om att de var sjuka (Svedlund & Axelsson, 2000). I studien av MacInnes (2005) 

uttryckte kvinnorna att det bästa sättet att kontrollera sjukdomen var att ta sina mediciner, 

vilket gav dem en känsla av kontroll. Ingen av deltagarna trodde att de kunde bli botade, då de 

upplevde olika fysiska symtom som de medicinerades för. 

 

Känslomässiga reaktioner 

Negativa känslomässiga reaktioner 

Kvinnorna reagerade till en början på hjärtinfarkten genom att distansera sig från det som 

hänt. Vissa reagerade även genom att förneka allvaret i situationen (Sutherland & Jensen, 

2000). I studien av Bowers och Buchanan (2007) upplevde samtliga kvinnor att de drabbats 

av negativa förändringar i humöret och hade depressionsliknande symtom efter hjärtinfarkten. 

Hur allvarliga dessa förändringar var och hur länge de varade varierade från person till 

person. Många upplevde en konstant känsla av stress över att hela tiden tänka på vad som 

orsakat hjärtinfarkten (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Kvinnorna upplevde även oro och 

stress över att ha drabbats av hjärtinfarkt. När kvinnorna upplevde symtom som påminde om 

den tidigare hjärtinfarkten kände de en stor oro eftersom de var rädda för att drabbas av 

ytterligare en hjärtinfarkt (Ibid.). Även i studien av Svedlund och Danielson (2004) beskrev 

kvinnorna en rädsla över att drabbas av en ny hjärtinfarkt. De upplevde också en ständig 

rädsla för döden, vilket gjorde livet osäkert att leva.  

 

Fortfarande en tid efter hjärtinfarkten upplevde många kvinnor depressiva symtom och oro 

(White et al., 2007). En känsla av skuld och skam över att vara sjuk och svag uttrycktes hos 

många kvinnor (Svedlund & Axelsson, 2000). Skuldkänslor förekom också över 

hjärtinfarkten på grund av att det sågs som en konsekvens av livsstilen (Sutherland & Jensen, 

2000). I studien av Svedlund och Danielson (2004) beskrev kvinnorna att de kände sig 

maktlösa då de inte hade kontroll över situationen. Många såg det även som ett misslyckande 

över att ha blivit sjuka (Ibid.; Svedlund & Axelsson, 2000). I Svedlund och Axelsson (2000) 

framkom det också att kvinnorna såg det som ett misslyckande att inte vara lika starka som 

tidigare och att vara tvungna att leva annorlunda jämfört med före hjärtinfarkten. Sorg och 

förlust uttrycktes över att ha förlorat sin självständighet och fysiska förmågor. Samtliga 

kvinnor upplevde ilska och frustration över att ha blivit begränsade, känna sig 

överbeskyddade och att någon berättade hur man skulle leva. Även rädsla och oro upplevdes 

inför framtiden (White et al., 2007). Vissa kvinnor kände att de inte var samma person som 

tidigare och ansåg därför att livet inte längre var värt att leva (Svedlund & Danielson, 2004). 
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Upplevelse av förlust 

Många kvinnor beskrev en förlust av självförtroendet efter hjärtinfarkten (MacInnes, 2005). 

Även att förlora sin identitet var något som många kvinnor upplevde (Sutherland & Jensen, 

2000). I studien av Svedlund och Axelsson (2000) uppgav kvinnorna att de hade förlorat den 

frihet som de hade upplevt innan hjärtinfarkten. Vissa uttryckte också att de förlorade sin 

självständighet då de nu behövde fråga andra om hjälp och inte längre klarade av att fullfölja 

sina åtaganden (Bowers & Buchanan, 2007). Även i Sutherland och Jensen (2000) studie 

upplevde kvinnorna en förlust av självständigheten. De kände sig obekväma med att familjen 

gjorde allt åt dem även då de hade återhämtat sig fysiskt och de kämpade för att återfå 

självständighet. Kvinnorna beskrev att de hade förlorat kontrollen över sina liv efter 

hjärtinfarkten. Att få perspektiv på vad som hänt var nödvändigt för att kunna återfå en känsla 

av kontroll i livet (Ibid.). 

 

Att vilja skydda familjen 

Kvinnorna i studien av White et al. (2007) uttryckte att de försökte stötta familj och anhöriga 

och skydda dem från oro över kvinnans hälsa. Många kvinnor beskrev att de var vana att ta 

hand om andra, vilket var både en personlig styrka och ett hinder för dem, då de egna behoven 

ofta ignorerades. Kvinnorna ville skydda oroliga anhöriga och vissa försäkrade dem om att de 

mådde bra trots att de var sjuka (Bowers & Buchanan, 2007). Vissa kvinnor förnekade och 

undanhöll sin oro över sjukdomen därför att de inte ville uppfattas som gnälliga och belasta 

anhöriga med sina känslor. Kvinnorna ville också känna sig behövda och klara sig själva, så 

att de inte var en börda för andra (Svedlund & Axelsson, 2000). 

 

En förändrad livssituation 

Att återgå till vardagen 

Kvinnorna hade olika syn på vad det innebar att återgå till vardagen. Vissa kvinnor ansåg att 

det innebar att fortsätta det liv man haft före hjärtinfarkten och för andra innebar det att skapa 

sig en ny vardag (Day & Batten, 2006). I studien av Sutherland och Jensen (2000) uppgav 

kvinnorna att de var beredda att göra de förändringar som krävdes för att kunna gå vidare med 

sina liv. De kände sig varken nedstämda eller arga över detta, utan det var något som 

accepterades. Andra kvinnor kunde inte fortsätta livet som de tidigare haft, då de inte hade 

styrkan till det. Detta gjorde det svårt för dem att genomföra förändringar i livet (Sjöström-

Strand & Fridlund, 2007). Att återgå till vardagen upplevdes svårare av de kvinnor som inte 

kopplade sina symtom till en hjärtinfarkt. Många hade svårt att förstå att de hade drabbats av 

en hjärtinfarkt på grund av att de inte hade upplevt de klassiska symtomen på en hjärtinfarkt. I 

Sutherland och Jensen (2000) beskrev kvinnorna att de la de begränsningar som hjärtinfarkten 

inneburit bakom sig och accepterade att livet och vardagen förändrats.  

 

Att förändra livsstilen 

Att återfå självständigheten, känslan av kontroll samt återgå till ett normalt liv motiverade 

kvinnorna att ändra på livsstilen (MacInnes, 2005). Deltagarna i studien av Bowers och 

Buchanan (2007) hade ansträngt sig för att ta bättre hand om sig själva genom att öka det 

psykiska och fysiska välbefinnandet. För vissa innebar detta mer livsstilsförändringar än för 

andra. I studien av MacInnes (2005) framkom det att de livsstilsförändringar kvinnorna 

genomförde var kopplade till det som ansågs vara orsaken till hjärtinfarkten. För att minska 

stressen efter hjärtinfarkten använde kvinnorna olika strategier exempelvis att acceptera 

situationen och varva ner, be om hjälp, lämna saker till nästa dag, lära sig stå emot de egna 

kraven och inte känna sig skyldig över att ta plats (Kristofferzon et al., 2008). Att göra 

kostförändringar, börja äta mer hälsosamt och regelbundet kunde upplevas begränsande. Efter 
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hjärtinfarkten ökade även många kvinnor den fysiska aktiviteten vilket gav dem ett större 

välbefinnande (Ibid.). Den första tiden efter hjärtinfarkten framkom det att kvinnorna ändrade 

kosten och slutade röka. Ju längre tiden gick desto flera hade en önskan att återgå till gamla 

vanor (Svedlund & Axelsson, 2000). Det upplevdes svårt för kvinnorna att genomföra 

livsstilsförändringar eftersom de var beroende av stöd från familjen. Vissa upplevde att det 

var svårt att ändra kosten då man var tvungen att ta hänsyn till övriga familjens matvanor 

(Kristofferzon et al., 2007). 

 

Att inta en ny roll 

Efter hjärtinfarkten önskade kvinnorna att livet skulle fortsätta som tidigare. När de insåg att 

de inte hade förutsättningarna eller styrkan som de tidigare haft kändes livet begränsat 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Kvinnorna kände att de fått en annan roll i familjen efter 

hjärtinfarkten, de var inte längre den person som tog hand om alla andra (White et al., 2007). 

Även i Svedlund och Danielson (2004) upplevde kvinnorna att det var svårt att inte längre 

vara den som var starkast i familjen. En konsekvens av hjärtinfarkten var att de inte kunde 

utföra hushållssysslor, vilket för vissa kvinnor skapade oro (MacInnes, 2005). Kvinnorna 

hade också svårt att släppa taget om hushållsarbetet då de ville organisera och ansvara för 

hushållet trots att de inte längre orkade det (Svedlund & Danielson, 2004).   

 

Kvinnorna upplevde att många personer i deras närhet hade ändrat attityd gentemot dem 

(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Kvinnorna kände sig ibland överbeskyddade av sina 

partners efter hjärtinfarkten. De ville själva bestämma vad de skulle göra och inte göra 

(Svedlund & Danielson 2004). I studien av Kristofferzon et al. (2008) framkom det att 

kvinnorna upplevde krav från anhöriga som inte förstod att de var trötta och inte orkade lika 

mycket som tidigare. 

 

Upplevelse av stöd och information 

Betydelsen av stöd 

För att kunna hantera vardagen och klara av livet efter en hjärtinfarkt, behövdes mycket stöd 

(Johansson et al., 2003). Kvinnor beskrev att de fick ett starkt stöd från familj och vänner 

under sjukdomstiden och återhämtningen (Bowers & Buchanan, 2007). I studien av 

Kristofferzon et al. (2007) berättade kvinnorna att stödet de fick av anhöriga gav dem styrka 

att tro på den egna förmågan, testa hur mycket de klarade av och att prioritera sig själva. 

Behovet av stöd ändrades med tiden och det stöd de beskrev som viktigt för dem var 

känslomässig bekräftelse och förståelse samt vänskap (Bowers & Buchanan, 2007). Även att 

ha sin familj närvarande och att få praktiskt stöd från anhöriga var något som kvinnorna 

värderade mer än tidigare (White et al., 2007). De kvinnor som hade en partner beskrev att de 

fick ett större stöd från partnern efter hjärtinfarkten och att partnern tog mer ansvar för 

hushållsarbetet (Svedlund & Danielson, 2004).  

 

Kvinnorna uppgav att de ville bli tagna på allvar och bli sedda som individer. Att få 

individanpassat stöd var viktigt för kvinnornas välmående och hälsa. För att känna sig 

delaktig i sin vård behövdes stöd från sjukvårdspersonal, annars fanns en risk att kvinnorna 

kände sig maktlösa och sårbara (Johansson et al., 2003). I studien av Sjöström-Strand och 

Fridlund (2007) upplevde kvinnorna att de inte fått det psykologiska och praktiska stöd från 

sjukvården de hade blivit lovade och detta gjorde att de kände att ingen brydde sig om dem. 

Att inte få det stöd från sjukvården som var nödvändigt för att acceptera det som hänt ledde 

till en känsla av övergivenhet, vilket skapade ett ökat lidande för kvinnorna (Johansson et al., 

2003). De som deltog i sjukvårdens rehabiliteringsprogram efter hjärtinfarkten upplevde att de 

fick ett starkt stöd från de andra kvinnorna i gruppen (Kristofferzon et al., 2007). Även 
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kvinnor i studien av Kristofferzon et al. (2008) upplevde att de fick stöd från andra deltagare 

och personal i rehabiliteringsprogrammet. De ansåg också att rehabiliteringen gav dem 

trygghet och motivation till att fortsätta med livsstilsförändringar. I White et al. (2007) 

beskrev kvinnorna som deltog i rehabiliteringsprogrammet att det hade gett dem positiva 

erfarenheter. De värdesatte att kunna dela erfarenheter och få förståelse från andra i samma 

situation. Att se hur de andra kvinnorna utvecklades motiverade dem och gav nya perspektiv 

på sina erfarenheter. Day och Batten (2006) skrev att sjukvårdens rehabiliteringsprogram hade 

en varierande påverkan på kvinnornas återhämtning och kan därför inte ses som en pålitlig 

faktor i återhämtningen efter en hjärtinfarkt.  

 

Behov av information 

Kvinnorna hade fått information och råd från sjukvården angående hjärtinfarkten och 

uttryckte att det var viktigt att informationen upprepades både muntligt och skriftligt. De 

beskrev också att de uppskattade hjärtsjuksköterskorna mycket, då det ofta upplevdes lättare 

att prata med dem än läkarna. Kvinnorna kände ofta att de inte fick tillräcklig och relevant 

information från läkarna. Framförallt saknades information om problem som kunde uppstå 

efter hjärtinfarkten (Kristofferzon et al., 2007). I studien av Bowers och Buchanan (2007) 

framkom det att det var viktigt med ärlig och rak medicinsk information. Ofta var kvinnorna 

missnöjda med den information som gavs, speciellt från läkare. Den mest tillfredsställande 

informationen gavs av personal från hjärtrehabiliteringen. Vissa kvinnor ansåg att de inte hade 

fått tillräcklig information om orsaken till hjärtinfarkten (Ibid.). 

 

” the most stressful part of the whole experience has been not knowing what 

caused it and whether it will happen again.” (Bowers & Buchanan, 2007, s.82) 

 

Många kvinnor upplevde att mycket av informationen de fick i rehabiliteringsprogrammet 

fokuserade på de klassiska symtomen vid hjärtinfarkt, vilket många av dessa kvinnor inte 

hade upplevt (Day & Batten, 2006). I studien av Johansson et al. (2003) beskrev kvinnorna att 

de fått information och råd om livsstilsförändringar, men informationen var inte individuellt 

anpassad och upplevdes som förmaningar. Denna typ av information blev därför svår att 

hantera för kvinnorna och skapade ett lidande för dem då de inte visste hur de skulle hantera 

livet efter hjärtinfarkten. I Day och Batten (2006) ansåg deltagarna att de hade fått 

information om livsstilsförändringar, men inte hur dessa skulle omsättas i praktiken. Att inte 

veta hur livsstilsförändringar kunde genomföras påverkade kvinnornas hälsa och 

välbefinnande negativt (Kristofferzon et al., 2007).  

 

En förändrad syn på livet och framtiden 

Att värdera livet 

Kvinnorna beskrev att de hade fått en andra chans efter hjärtinfarkten. De ansåg också att de 

hade fått ett bättre liv eller fått livet tillbaka. Nu prioriterade de sig själva, levde 

hälsosammare, frigjorde sig från många krav och tog för sig mer av livet (Kristofferzon et al., 

2008). En positiv inställning till förändringarna som hjärtinfarkten medförde fanns hos många 

kvinnor. De hade hopp om att de kunde förändras och såg sig själva som överlevare och deras 

attityder och handlingar speglades av detta. Kvinnorna beskrev också att framtiden blev 

tydligare då de blev medvetna om vad de ville göra i livet. De insåg att livet hade en 

begränsad tid, vilket ledde till att de omprioriterade saker och inte längre sköt upp sådant de 

ville göra (Sutherland & Jensen, 2000). Efter hjärtinfarkten förstod kvinnorna hur snabbt livet 

kunde ta slut, vilket gav dem en starkare vilja att leva (Johansson et al., 2003).  
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Kvinnorna i Johansson et al. (2003) beskrev att leva med vetskapen om att livet snabbt kunde 

få ett slut skapade känslor av rädsla, oro och en respekt för livet. Döden var inte längre 

avlägsen, utan efter hjärtinfarkten hade livet och döden blivit en del av vardagen. Livet 

upplevdes annorlunda när de reflekterade över existentiella frågor. Efter att ha drabbats av 

hjärtinfarkt tog kvinnorna inte längre livet för givet (Ibid.).  

 

Tankar om framtiden 

Vissa kvinnor upplevde att de levde i en ständig osäkerhet över framtiden och detta påverkade 

vardagen i stor utsträckning. En kvinna beskrev att hon efter hjärtinfarkten inte vågade lämna 

något ofärdigt till nästa dag, då hon inte ville vara till besvär för någon annan om hon inte 

levde nästa dag. Flera kvinnor uppgav också att de inte ville planera framtiden eller ha 

förväntningar inför framtiden som de tidigare haft. Detta gjorde livet svårare att leva 

(Johansson et al., 2003). Hos andra kvinnor fanns en optimistisk syn efter hjärtinfarkten och 

de hade en stark tro på att de skulle kunna återgå till sitt tidigare liv (White et al., 2007).  

 

”I´m an optimist, I´ve become one, I look at the future with hope, you know, and 

think like, everything will be ok, I think so, I do what I am able to do, what I 

have strength to do, and then the rest can wait.” (Johansson et al., 2003, s.234) 

 

Många kvinnor ville inte reflektera över det som hänt, utan istället lägga det bakom sig och se 

framåt (White et al., 2007). Kvinnorna började göra planer för framtiden och såg på framtiden 

med självsäkerhet. De strävade efter att återgå till en stabil tillvaro och trodde att livet skulle 

förbättras i framtiden (Svedlund & Danielson, 2004). I studien av Sutherland och Jensen 

(2000) insåg många kvinnor att framtiden skulle innebära en förändring och att hinder kunde 

uppstå längs vägen. Kvinnorna uttryckte att de kände hopp om att de i framtiden skulle kunna 

resa igen och inte behöva flytta ifrån sin bostad. De önskade även att de skulle få vara så 

friska som möjligt under resterande tid av livet och när döden väl inträffade hoppades de att 

det skulle gå fort (Kristofferzon et al., 2008). 

 

 

DISKUSSION 
 

Resultatet i studien belyser hur kvinnor upplever vardagen efter en hjärtinfarkt. De mest 

framträdande fynden i studien visar att kvinnorna upplever att kroppen och livet förändras, att 

de inte får tillräckligt med stöd och information från sjukvården samt att hjärtinfarkten medför 

många negativa känslor. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien baseras på artiklar med kvalitativ ansats då syftet med studien är att belysa 

kvinnors upplevelser av hur livet förändras efter en hjärtinfarkt. En intervjustudie hade också 

kunnat svara på studiens syfte, men en litteraturstudie valdes då en sammanställning av 

befintliga studiers resultat kan visa vilken kunskap som finns inom området och vad som 

saknas. Då inte tillräcklig erfarenhet och kunskap fanns för att genomföra denna typ av 

intervjuer, stärkte detta beslutet att göra en litteraturstudie. Tidsbegränsningen gjorde det 

också svårt att hinna genomföra en intervjustudie.   

 

Sökorden som arbetats fram anses vara väsentliga för studiens syfte eftersom dessa gav 

många relevanta träffar och därmed ett bra urval av vetenskapliga artiklar. Tillslut tillförde 

artikelsökningen inte någon ytterligare information till resultatet och därför anses viss 

sökmättnad ha uppnåtts (Polit & Beck, 2010). Flera av de artiklar som motsvarade studiens 
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syfte valdes bort på grund av att de inte uppfyllde studiens inklusionskriterier. Flera av dessa 

artiklar hade en kvantitativ ansats eller så led deltagarna av andra sjukdomar, vilket skulle 

kunna ha påverkat studiens resultat om de inkluderats. Många artiklar skiljer inte heller på 

kvinnor och mäns upplevelser och kunde därför inte ingå i studien. I de artiklar som är 

inkluderade i studien där både män och kvinnor ingår samt kvinnor och deras partners, går det 

tydligt att urskilja kvinnornas upplevelser. Resultatet anses därför inte ha påverkats av de 

artiklar som beskriver både män och kvinnors upplevelser, kvinnor och deras partners 

upplevelser samt kvinnors upplevelser före och efter hjärtinfarkten, då endast kvinnornas 

upplevelser efter att de drabbats av hjärtinfarkt analyserats.  

 

Databaserna Medline och SveMed+ valdes bort i den slutgiltiga artikelsökningen och därmed 

finns det en risk för att någon relevant artikel kan ha missats. Då träffarna i dessa databaser 

även förekom i andra databaser eller inte var relevanta för studien valdes dessa bort efter 

provsökningen. Fyra databaser har använts till den slutgiltiga datainsamlingen, vilket anses ge 

ett brett sökresultat då databaserna kompletterar varandra. Cinahl är den databas som gett flest 

artiklar till studien då det är en databas som har omvårdnad som sitt huvudämne. Eftersom 

studien utgår från vårdvetenskapen och sjuksköterskans ansvarsområde är omvårdnad ansågs 

denna databas vara mycket relevant. Sökningen i PubMed resulterade endast i en artikel till 

studien, trots att det är en stor databas. Anledningen till detta är att de flesta av de träffar som 

var relevanta i PubMed redan hade hittats i Cinahl, eller inte fanns att tillgå i fulltext. 

Sökningen genomfördes både enskilt och gemensamt i samtliga databaser och sökorden togs 

fram tillsammans, vilket minskar risken att relevanta artiklar missas. Det finns dock en viss 

risk att någon väsentlig artikel kan ha missats i de sökningar som gav många träffar, då endast 

abstract lästes på de artiklar vars titel var relevant för studiens syfte. Artiklar som motsvarade 

studiens syfte valdes därefter ut.  

 

Från början var tanken att artiklarna inte skulle vara äldre än åtta år, men under 

datainsamlingen utökades sökningen till artiklar som var publicerade under 2000-talet. Detta 

eftersom urvalet av artiklar annars inte ansågs bli tillräckligt stort och artiklar som är 

publicerade på 2000-talet fortfarande kan anses vara aktuella. Ingen avgränsning i kvinnornas 

ålder gjordes, därför att det inte ansågs finnas tillräckligt stort urval av artiklar för det samt att 

de flesta som drabbas av hjärtinfarkt är äldre. Slutligen valdes elva vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats ut till studien och inga artiklar behövde exkluderas på grund av dålig kvalité.  

 

I resultatet används två artiklar av samma författare och ytterligare två artiklar har samma 

huvudförfattare, men olika medförfattare. De artiklar med gemensam författare utgår från 

samma urvalsgrupp, men är publicerade olika år, i olika tidskrifter och har olika syfte. 

Artiklarna inkluderades till litteraturstudien då det fanns skillnader i studiernas resultat och de 

ansågs relevanta för litteraturstudiens syfte eftersom dessa studier tillförde ny information. Att 

litteraturstudiens resultat baseras på elva vetenskapliga artiklar gör också att resultatet inte 

anses ha påverkats eller vinklats av detta.  

 

De artiklar som används i resultatet är skrivna i Sverige, Storbritannien, Kanada och Nya 

Zeeland. Sjukvården i dessa länder skiljer sig inte mycket från Sverige och detta gör att det 

kan bli lättare att överföra studiens resultat till den svenska sjukvården. Artiklarna som ligger 

till grund för studiens resultat har liknande fynd och stärker därmed varandra. Enligt Willman 

et al. (2011) ökar trovärdigheten i en studie om artiklarnas resultat har liknande fynd, trots att 

de utförts i olika länder. Ett par artiklar var inte tillgängliga i fulltext och författarna valde att 

inte beställa artiklarna från universitetsbiblioteket, eftersom detta beräknades ta tid och det 

inte var möjligt att veta kvalitén på dessa artiklar. Studiens resultat hade eventuellt kunnat bli 
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annorlunda om dessa artiklar varit tillgängliga i fulltext. Författarna menar trots detta att de 

artiklar som utgör studiens resultat har bidragit med tillräcklig information för att besvara 

studiens syfte.  

 

Data har samlats in systematiskt och mycket tid avsattes för datainsamling och enligt Polit 

och Beck (2006) gör detta att studiens trovärdighet stärks. En utförligt beskriven analys 

stärker studiens resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008) och då Graneheim och 

Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys har följts anses detta stärka studiens resultat och 

tillförlitlighet. Den latenta kvalitativa innehållsanalysen valdes inte då det anses svårt att få 

fram en djupare mening i ett resultat som redan är analyserat. Då artiklarna till resultatet är 

skrivna på engelska har ordböcker använts för att slå upp vissa ord, detta för att undvika 

feltolkningar av innebörden i resultatet. Detta minskar också risken för att studiens resultat 

blir felaktigt. Meningsenheterna kan dock aldrig bli helt ordagranna utifrån artikeln eftersom 

de översätts till svenska, vilket kan ses som en svaghet. Det centrala i meningsenheterna är 

fortfarande bevarat trots att de översatts. Tre citat presenteras i resultatet för att förtydliga och 

förstärka resultatet. Enligt Patel och Davidson (2011) bör man vara försiktig med att använda 

för många citat, då texten ska återge författarnas beskrivning av ämnet. Citat kan dock vara 

bra för att visa på att originaldata inte omtolkats för mycket (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Större delen av studien har genomförts av båda författarna tillsammans och detta anses vara 

positivt för studien. Det som gjorts enskilt är stora delar av artikelsökningen samt genomgång 

och sammanställning av de utvalda artiklarna. Innehållet i litteraturstudien har diskuterats 

fram gemensamt, vilket gjordes för att studien inte ska dra åt olika håll utan bli väl 

genomarbetad.  

 

Då hjärtinfarkt ofta ses som en negativ händelse och även författarna hade denna uppfattning 

vid studiens början var det viktigt att reflektera över förförståelsen. Genom att reflektera över 

förförståelsen anses inte studiens resultat påverkats av detta och positiva aspekter har därmed 

inte uteslutits. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det viktigt att försöka lägga 

förförståelsen åt sidan för att få en så neutral beskrivning av resultatet som möjligt. Dahlberg 

och Segesten (2010) menar att förförståelsen kan utgöra ett hinder för förståelse och därför är 

det viktigt i det vårdvetenskapliga perspektivet att reflektera över sin hållning. Vid 

bearbetningen av studiens resultat har författarna därför varit öppna för både positiva och 

negativa aspekter för att inte utesluta vissa upplevelser från kvinnorna som drabbats av 

hjärtinfarkt. Man kan aldrig helt frigöra sig från förförståelse (Forsberg & Wengström, 2008) 

och författarna har därför reflekterat över denna under studiens gång för att undvika att 

studiens resultat färgats av den.  

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien belyser hur kvinnor upplever tiden efter en hjärtinfarkt och hur detta 

påverkar deras liv.  

 

Framträdande i litteraturstudien är att kvinnorna efter hjärtinfarkten upplever fysiska och 

psykiska förändringar av olika slag. Kvinnorna upplever att kroppen inte längre är som före 

hjärtinfarkten och att fysiska förmågor gått förlorade. I en kvantitativ studie av Garavalia et 

al. (2007) jämförs hälsostatusen mellan män och kvinnor efter en hjärtinfarkt och det 

framkommer att kvinnor har sämre livskvalitet än män samt att de har svårare att återhämta 

sig fysiskt och psykiskt. I tidigare forskning av McSweeney och Coon (2004) beskriver 

kvinnorna att de upplever fysiska förändringar och symtom, vilket leder till en känsla av att 

vara begränsad. Detta stödjer det som framkommer i litteraturstudien, då kvinnorna efter 
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hjärtinfarkten upplever att kroppen begränsar deras liv. När kroppen förändras efter en 

sjukdom och man inte längre klarar av saker man tidigare gjort kan det ge upphov till ett stort 

lidande på grund av att livsvärlden förändras. En förändrad livsvärld påverkar hela 

människans identitet och kan leda till en osäkerhet över den egna tillvaron. Därför bör 

sjukvårdspersonal vara medveten om att hjärtinfarkt innebär en plötslig förändring som 

påverkar hela livet för den drabbade, vilket därmed kan bli svårt att hantera.  

 

Litteraturstudien visar även att många kvinnor inte längre vågar lita på att kroppen ska 

bibehålla hälsa och det skapar då en osäkerhet hos dem. Hjärtinfarkten medför en fysisk 

förlust som leder till trötthet, svaghet och utmattning. Dessa symtom hindrar kvinnorna i 

vardagen och gör att de inte längre kan utföra aktiviteter som de tidigare klarat av. Aktiviteter 

i det dagliga livet fick därför anpassas efter kvinnornas förutsättningar. Liknande resultat 

framkommer i en studie av Crane och McSweeney (2003) där många kvinnor upplever att 

deras hälsa är oförutsägbar och osäker efter hjärtinfarkten. Även vardagliga aktiviteter 

begränsas på grund av den osäkerhet kvinnorna upplever över sin kropp. Kvinnorna känner att 

de inte har samma energi som tidigare och att de fysiska symtomen begränsar livet. De 

beskriver även att de fick anpassa sina dagliga aktiviteter efter de symtom som hjärtinfarkten 

orsakat. Detta innebär att man tar pauser, minskar på tempot eller avbryter aktiviteten.  

 

I en studie av Kerr och Fothergill-Bourbonnais (2002) uppges att kvinnorna känner sig 

utmattade efter hjärtinfarkten och att de även förlorat förmågan att utföra många sysslor i 

hemmet, vilket även beskrivs i litteraturstudien. Dahlberg et al. (2003) menar att då man 

upplever sjukdom och fysiska symtom kan ett lidande skapas. När kroppen förändras till följd 

av en sjukdom innebär det en förändring av livet som hamnar i obalans och även detta kan 

skapa ett lidande för patienten, då förmågor går förlorade. Genom den subjektiva kroppen 

upplever människan världen och när kroppen förändras påverkas livsvärlden. När obalans 

upplevs i livet är det viktigt för den drabbade att förstå och acceptera den förändrade 

livsvärlden för att kunna känna ett välbefinnande igen. Därför är det viktigt att 

sjukvårdspersonal kan stödja patienten i detta genom att se till patientens unika situation och 

därmed anpassa stöd och information efter patientens behov.   

 

Många kvinnor upplever att de är stressade efter hjärtinfarkten och för att minska stressen 

används olika strategier som att acceptera situationen, varva ner, be andra om hjälp, inte ställa 

så höga krav på sig själv samt att lämna saker till nästa dag. Detta kan jämföras med Crane 

och McSweeney (2003) studie där kvinnorna hanterar stressen efter hjärtinfarkten genom att 

hålla sig sysselsatta och därmed tänka på annat. Litteraturstudien visar även att kvinnorna 

accepterade de livsstilsförändringar som behövde genomföras utan att känna ilska över detta 

och vissa ansåg även att förändringar kan öka välbefinnandet. I motsats till detta uppger vissa 

av kvinnorna i studien av McSweeney och Coon (2004) att de kände ilska över att behöva 

göra kostförändringar och detta påverkade livskvaliteten negativt. Trots detta försökte de 

genomföra de rekommenderade kostförändringarna. Detta visar att kvinnor hanterar 

förändringar som hjärtinfarkten medför på olika sätt och därför är det viktigt att se varje 

kvinna och hennes situation som unik, eftersom livsvärlden är olika för varje person. 

 

I litteraturstudien framkommer det att efter hjärtinfarkten uppstår många olika känslomässiga 

reaktioner hos kvinnorna. Framförallt är det negativa upplevelser så som oro, rädsla, 

nedstämdhet, maktlöshet och sorg som beskrivs. Det framkommer även i litteraturstudien att 

kvinnorna upplever sorg, depressiva symtom, en ständig rädsla för döden och att drabbas av 

en ny hjärtinfarkt. Detta bekräftar resultatet från studien av Jackson et al. (2000) där 

kvinnorna beskriver att de upplever rädsla och osäkerhet den första tiden efter hjärtinfarkten. 
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Rädsla uttrycks bland annat över framtiden, döden, att få en ny hjärtinfarkt och att inte kunna 

utföra vardagliga aktiviteter. Många upplever även sorg, depression och känslomässig 

labilitet. Studien av Kamm-Steigelman, Kimble, Dunbar, Sowell och Bairan (2006) visar att 

kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt upplever en försämrad psykisk hälsa och många anser att 

de är mindre nöjda med livet efter hjärtinfarkten, jämfört med äldre personer som inte 

drabbats av hjärtinfarkt. De känslor som kvinnor beskrivit i litteraturstudien skapar ett lidande 

för dem, vilket gör det viktigt för sjuksköterskor att uppmärksamma och kunna bemöta dessa 

känslor hos kvinnorna.  

 

Att bli begränsad fysiskt orsakade olika känslomässiga reaktioner hos kvinnorna som 

frustration, förlust av självständighet och maktlöshet. Frustrationen beror främst på att de inte 

klarar av vardagslivet som tidigare (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Litteraturstudien 

visar också att frustration uttrycks över de begränsningar hjärtinfarkten medför och de 

känslomässiga reaktioner som kvinnorna uttrycker skapar ett stort lidande för dem. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan är medveten om dessa reaktioner eftersom vissa kvinnor kan 

behöva stöd i att hantera sina känslor. Då kvinnor ofta upplever ett större missnöje över livet 

och har sämre psykisk hälsa än män efter en hjärtinfarkt är det viktigt att upptäcka dessa 

kvinnor i tid.  

 

Förlust definieras av kvinnorna som förändringar i livet orsakade av hjärtinfarkten som 

innebär att de förlorat något som de värdesatte exempelvis hälsa, kontroll och självförtroende 

(Crane & McSweeney, 2003). Detta stämmer överrens med vad som framkommer i 

litteraturstudien, där kvinnorna upplever att de förlorar kontrollen över sina liv, sitt 

självförtroende och sin identitet efter hjärtinfarkten. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

sjukdom kan leda till att livet förändras vilket påverkar identiteten och självkänslan hos den 

drabbade individen. 

 

Kamm-Steigelman et al. (2006) beskriver att många kvinnor upplever stöd från vänner och 

familj efter hjärtinfarkten. Deras studie visar att de kvinnor som har stöd från vänner och 

familj har färre depressiva symtom. Många uppger även att religionen är ett stort stöd för 

dem. I studien av Crane och McSweeney (2003) framkommer det också att vissa kvinnor 

använder bibeln och bön som ett stöd för att hantera stressen som upplevs efter hjärtinfarkten. 

Stöd från religionen är något som resultatet i litteraturstudien inte belyser, däremot 

framkommer det i litteraturstudien att stöd från vänner och familj är viktigt för att kunna 

hantera livet. Crane och McSweeney (2003) belyser även att vissa kvinnor upplever brist på 

stöd från vänner och familj samt att de kan vara ett hinder för kvinnorna då de vill förändra 

sin hälsa. Litteraturstudien visar också att stöd från sjukvården var nödvändig för att 

kvinnorna skulle känna delaktighet i sin vård. Vissa upplevde att de inte fick tillräckligt stöd 

vilket kan öka lidandet för dessa kvinnor. Detta är framträdande i studien av Kerr och 

Fothergill-Bourbonnais (2002) där kvinnorna som efter hjärtinfarkten hade hemtjänst 

upplevde att de fick dåligt stöd och att vården hade dålig kvalité. Tvärtemot ansåg många 

kvinnor i studien av McSweeney och Coon (2004) att de var nöjda med det stöd de får av 

både sjukvården samt vänner och familj. Enligt Dahlberg et al. (2003) kan stöd skapa 

välbefinnande hos patienten genom att vårdaren får patienten att känna sig sedd eller att 

någon bryr sig. Upplevelsen av att ha stöd bidrar till att kvinnorna lättare kan hantera livet och 

de förändringar hjärtinfarkten medför. Därför är det viktigt att sjukvården erbjuder stöd åt 

denna patientgrupp så att kvinnorna ges möjlighet att få uttrycka sina upplevelser efter 

hjärtinfarkten. 
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Litteraturstudien visar på ett allmänt missnöje med den information som gavs till kvinnorna 

efter hjärtinfarkten. Många upplevde inte att informationen var individuellt anpassad och svår 

att ta till sig och omsätta i praktiken. Informationsbristen gav upphov till ett lidande för 

kvinnorna. I Dahlberg och Segesten (2010) anger Johansson Sundler (2008) att kvinnor som 

drabbats av hjärtinfarkt har svårt att tillgodogöra sig allmän information och istället behövs 

det mer individuell information för att främja kvinnornas hälsa. Även i studien av Jackson et 

al. (2000) framgår det att kvinnorna upplevde en brist på kunskap och förståelse om 

hjärtinfarkten. De känner sig främst osäkra över hur livet skulle påverkas av hjärtinfarkten. 

Kvinnorna uttrycker att det var svårt att få detaljerad information om konsekvenserna av 

hjärtinfarkten vilket de känner ett behov av. Det framkommer även att vissa kvinnor upplever 

att de inte får tillfredsställande information av sin läkare. Litteraturstudien visar också att 

kvinnorna i många fall upplever en brist vid informationen från läkarna, medan 

sjuksköterskorna uppfattades i många fall som lättare att prata med.  

 

Kvinnorna i studien av Jackson et al. (2000) uppger att informationsbristen de upplever kan 

bero på att de inte kunde ta in informationen som gavs på sjukhuset. Liknande uppfattningar 

presenteras i litteraturstudien där kvinnorna beskrev att det är viktigt med upprepad 

information både muntligt och skriftligt. Dahlberg och Segesten (2010) menar att den 

information och det stöd som ges av sjukvårdspersonal bör anpassas till patientens livsvärld 

för att patienten ska känna sig delaktig. Informationen kan inte göra patienten delaktig i 

vården om patientens livsvärld inte beaktas. Det är viktigt att vårdandet fokuserar på 

patientens livsvärld och hur sjukdomen påverkar patientens unika situation för att kunna ge 

bästa möjliga stöd till varje patient.  

 

Litteraturstudien visar att kvinnor upplever en brist på stöd och information från sjukvården 

och därför är det viktigt att framtida forskning fokuserar på hur stödet och informationen kan 

förbättras enligt kvinnorna.  

 

Slutsatser 

Litteraturstudiens resultat och resultatdiskussion visar att kvinnor upplever många fysiska och 

psykiska förändringar efter en hjärtinfarkt. Kvinnor beskriver även att de inte är nöjda med 

det stöd och den information som ges från sjukvården. Informationen upplevs i många fall 

som otillräcklig vilket kan ge ett ökat lidande för de kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. 

Genom att sjukvårdspersonal ökar sin medvetenhet om vilka känslor som kan finnas hos 

denna patientgrupp kan stödet till dem förbättras och därmed bidra till ett ökat välbefinnande. 

Det är viktigt som sjukvårdspersonal att tänka på att behov av stöd efter en hjärtinfarkt finns 

hos kvinnor oavsett i vilken ålder de drabbats.  

 

Slutsatsen av litteraturstudien är att det är viktigt att sjukvården uppmärksammar kvinnornas 

lidande för att på så sätt kunna identifiera och stödja dem som mår dåligt efter en hjärtinfarkt. 

Då hjärtinfarkt är en vanligt förekommande sjukdom i Sverige är det troligt att oavsett var 

sjuksköterskan arbetar inom vården kommer han eller hon att möta dessa patienter. Därför är 

det viktigt att ha kunskap om hur livet kan förändras för dessa kvinnor efter en hjärtinfarkt för 

att bättre kunna förstå deras livsvärld och stödja dem. 
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Canadian 
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Kvalitativ 

ansats. 

Datainsamling 

genom  

gruppbaserade 

semi- 

strukturerade 

intervjuer. 
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steg, vilket 

innebar att 

deltagarna först 

fick skriva ner 

sina upplevelser, 

sedan delades 

upplevelserna 

med de andra i 

gruppen.  

 

 

 

 

Fem kvinnor 

rekryterades 

från 
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ngs program på 

lokala sjukhus 

och en kvinna 

anmälde sig 

frivilligt till 

studien efter en 

lokal radio 

intervju. 

Resultatet delades in i sex huvudteman: 
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osäkerhet, en förändrad 

självuppfattning, personliga behov och 

att ta hand om sig själv, vård och stöd 

samt att ta hand om andra. Alla kvinnor 

beskrev hjärtinfarkten som en fysisk 

förlust som resulterade i olika grad av 

trötthet, svaghet och bröstsmärta. Även 

en känsla av förlust av självförtroendet, 

en sårbarhet och förlust av hopp fanns 

hos kvinnorna. Alla berättade att de led 

av negativa förändringar i humöret och 

andra symtom kopplade till depression 

under återhämtningen. Kvinnorna 

upplevde också oro och osäkerhet över 

att drabbas av en ny infarkt i framtiden. 

Deltagarna uttryckte även att det var 

viktigt med ärlighet och öppen 

information. Många gånger var de 

besvikna över informationen de fick från 

vården. 

Samtliga 

deltagare var 

informerade 

om studien 

och gav sitt 

samtycke till 

att delta i den. 
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Batten, L.  
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Journal of 

Advanced 

Nursing 

Syftet med 
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undersöka 
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uppfattning om 

hjärtrehabiliteri

ng har hjälpt 

dem vid 

återhämtningen 

efter 

hjärtinfarkten. 

 

 

 

 

Kvalitativ 

design. 

Datainsamling 

genom  

semi- 

strukturerade 

djupgående 

intervjuer. Data 

analyserades 

med hjälp av 

”constant- 

comparative 

analysis”.  

 

 

 

 

 

 

Deltagarna var 

tio kvinnor 

som var 

inlagda på två 

sjukhus på 

norra Nya 

Zeeland med 

diagnosen 

hjärtinfarkt. 

Samtliga 

deltog i 

hjärtrehabiliteri

ngs program.  

Studien bygger på ett antagande om att 

hjärtrehabilitering skulle ha en positiv 

inverkan på kvinnors återhämtning efter 

en hjärtinfarkt. Den grad detta bidragit i 

återhämtningen var varierande för 

deltagarna och var därför inte en pålitlig 

faktor i tillfrisknandet. Det centrala i 

återhämtningsprocessen var förändring, 

att lära sig att leva med diagnosen 

hjärtinfarkt och ändra sin vardag. För 

vissa handlade processen om att återfå 

vardagen och komma tillbaka till det livet 

de hade före hjärtinfarkten, medan andra 

såg det som att anpassa sig till den nya 

vardagen. Kvinnorna uppgav att de fick 

information om olika 

livsstilsförändringar av sjukvården, men 

de saknade information om hur de skulle 

ändra sina vanor i praktiken. 

Återhämtningen efter infarkten var något 

som skedde kontinuerligt och detta var en 

lång process för kvinnorna. 

Studien var 

godkänd av 

en etisk 

kommitté.  

Hög 
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

 

Metod Urval Resultat 

 

Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Johansson, A., 

Dahlberg, K. & 

Ekebergh, M.  

 

2003 

 

Sverige 

 

European 

Journal of 

Cardiovascular 

Nursning 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelser 

efter en 

hjärtinfarkt. 

 

 

 

Kvalitativ 

ansats. Studien 

genomfördes 

med en 

fenomenologisk 

design. 

Datainsamlingen 

skedde genom 

semi- 

strukturerade 

intervjuer.  

 

 

 

 

 

 

 

Åtta kvinnor 

som drabbats av 

hjärtinfarkt 

kontaktades 

genom en 

patientförening.  

Huvudkategorierna som presenterades i 

resultatet var: mitt hjärta och mitt liv, att 

leva med en opålitlig kropp, när livet 

sviker, en känsla av sårbarhet och brist på 

delaktighet samt att försöka uppnå 

försoning. Kvinnorna i studien beskriver 

att de plötsligt blev medvetna om hur 

snabbt livet kunde förändras utan 

förvarning. Kvinnorna upplevde att de 

levde i en konstant osäkerhet om 

framtiden, vilket i stor utsträckning 

påverkade vardagen. Deltagarna 

upplevde att deras kropp inte längre var 

som den en gång hade varit. Detta blev 

ett hinder i deras vardagliga liv. 

Kvinnorna upplevde en brist på stöd efter 

hemkomsten från sjukhuset och det 

gjorde att de kände sig ensamma och 

övergivna. Detta ökade deras osäkerhet. 

De fick information och råd angående 

livsstilsförändringar, men informationen 

var inte individuellt anpassad. Att hitta 

ett nytt sätt att förhålla sig till den nya 

situationen och hantera vardagen var 

nödvändigt för kvinnornas välbefinnande 

och hälsa. 

Studien var 

godkänd av 

den lokala 

etiska 

kommittén i 

Göteborg. 

Hög 
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

 

 

 

Metod Urval Resultat 

 

Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Kristofferzon, 

M-L., Löfmark, 

R & Carlsson, 

M. 

 

2008 

 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Science 

 

Att beskriva 

upplevelser av 

vardagslivet 

hos svenska 

kvinnor och 

män fyra till 

sex månader 

efter en 

hjärtinfarkt 

och deras 

förväntningar 

på framtiden. 

 

 

 

Kvalitativ metod 

har använts. 

Datainsamling 

genom semi-

strukturerade 

intervjuer som 

täcker områdena 

familj, arbete, 

rehabilitering, 

hälsoproblem 

och oro över den 

nuvarande 

situationen och 

framtiden. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

användes. 

 

 

 

Tjugo kvinnor 

och tjugo män 

valdes ut från ett 

sjukhus i 

mellersta 

Sverige genom 

ett konsekutivt 

urval, varav en 

man senare inte 

ville delta. 

Deltagarna hade 

drabbats av en 

hjärtinfarkt fyra 

till sex månader 

tidigare.  

Resultatet delades in i två huvudteman: 

att hantera konsekvenser av 

hjärtinfarkten och att hitta en mening i 

vad som hänt. Deltagarna upplevde 

förändringar avseende hälsa, 

livsstilsförändringar, känslomässiga 

reaktioner, förändringar i sociala 

sammanhang, samt att de fick lära sig att 

fråga om hjälp. Livsstilsförändringarna 

handlade om rökning och stress. 

Fortfarande fyra till sex månader efter 

hjärtinfarkten uttryckte deltagarna 

känslor av irritation, ilska, otålighet, 

rastlöshet, gråtmildhet och tecken på 

depression. De relaterade dessa känslor 

till mindre energi för vardags aktiviteter 

och oro för återkommande hjärtinfarkt. 

Alla deltagare upplevde brist på 

information från sjukvården. Många 

kvinnor upplevde positiva effekter av 

infarkten och beskrev att de fått en andra 

chans. De prioriterade sig själva, började 

leva hälsosammare och tog för sig mer av 

livet. 

En etisk 

kommitté 

från Uppsala 

universitet 

godkände 

studien.  

Hög 
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Metod Urval Resultat 

 

Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Kristofferzon, 

M-L., 

Löfmark, R & 

Carlsson, M. 

 

2007 

 

Sverige 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 
 

Att undersöka 

dagliga 

erfarenheter 

hos kvinnor 

och män fyra 

till sex månader 

efter 

hjärtinfarkten. 

Fokus ligger på 

problem, 

hantering av 

problemen och 

stöd från 

omgivning. 

 

Studien är gjord 

med en 

beskrivande och 

retrospektiv 

design, utifrån 

en kvalitativ 

ansats. 

Datainsamlingen 

har genomförts 

med semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Analysen har 

gjorts med en 

kvalitativ 

innehållsanalys. 

Tjugo kvinnor 

och tjugo män 

som drabbats av 

hjärtinfarkt 

valdes ut från 

ett sjukhus i 

mellersta 

Sverige genom 

ett konsekutivt 

urval. En man 

valde att inte 

fullfölja studien. 

Resultatet presenteras i tre teman: hot mot 

det vardagliga livet, kämpa för att få 

kontroll samt det dubbeltydiga nätverket.  

Kvinnorna beskrev att de hade svårt med 

livsstilsförändringar, då de var beroende 

av stöd från familjemedlemmar. 

Kunskapsbrist om hur man praktiskt 

genomförde livsstilsförändringarna 

påverkade välbefinnande och hälsa 

negativt. Att få stöd från folk i 

omgivningen var viktigt för kvinnorna 

och gav de flesta styrka att kunna lita på 

sina egna förmågor, kunna prioritera sig 

själva och testa hur mycket de klarade av 

och upptäcka sina begränsningar. För 

kvinnorna var det sociala nätverket viktigt 

och gjorde att de kände uppmuntran och 

trygghet. Många upplevde att de fick 

otillräcklig information från läkaren. 

Främst saknades information om vilka 

problem de kunde uppleva efter 

utskrivningen. 

Godkänd av en 

etisk kommitté.  

Hög 
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Metod Urval Resultat 

 

Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

MacInnes, JD.  

 

2005  

 

Storbritannien 

 

Women & 

Health  

 
 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

kvinnor ser på 

sin sjukdom 

efter att ha 

drabbats av en 

akut 

hjärtinfarkt. 

 

Studien har en 

kvalitativ 

forskningsdesig

n. 

Datainsamlinge

n har gjorts med 

semi-

strukturerade 

intervjuer tre 

månader efter 

hjärtinfarkten. 

Sexton 

potentiella 

deltagare hade 

identifierats av 

en 

hjärtrehabiliteri

ngs 

sjuksköterska 

och av dessa 

sexton, valde tio 

kvinnor att delta 

i studien.  

Resultatet delades in i: stress som orsak 

till sjukdomen, förlust av 

självförtroende och oförmåga att utföra 

hushållssysslor samt upplevd brist på 

kontroll. Deltagarna upplevde att de fick 

sämre självförtroende efter 

hjärtinfarkten, vilket påverkade det 

sociala livet negativt.  Kvinnorna hade 

svårt att utföra vissa sysslor i hemmet 

efter hjärtinfarkten, vilket kunde leda till 

ångest. De flesta kvinnor såg inte 

hjärtinfarkten som en långvarig 

sjukdom, utan som något akut, men som 

kunde inträffa igen. Många kände också 

en brist på kontroll efter sjukdomen. 

Beteendeförändringarna som kvinnorna 

gjorde efter infarkten var direkt 

kopplade till det de ansåg vara orsaken 

till infarkten. Majoriteten av kvinnorna 

gjorde inga stora livsstilsförändringar, 

då de inte såg livsstilsfaktorer som 

huvudorsak till att de drabbats av 

sjukdomen. 

 

Godkänd av 

en etisk 

kommitté. 

Hög 
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Metod Urval Resultat 

 

Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Sjöström-

Strand, A. & 

Fridlund, B.  

 

2007 

 

Sverige 

 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

Syftet med 

studien var att 

beskriva och 

undersöka 

kvinnors 

upplevelser av 

stress före och 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Studien har en 

kvalitativ 

ansats och ett 

fenomenografis

kt 

förhållningssätt

. Författarna 

har gjort en 

stress relaterad 

intervjuguide 

med öppna 

frågor och 

följdfrågor för 

att få mer 

utförliga svar. 

Data har 

analyserats 

utifrån en 

fenomenografis

k process. 

Kvinnorna var 

utvalda från en 

hjärtavdelning i 

södra Sverige. 

Tjugo kvinnor 

deltog i första 

intervjun som 

utfördes två till 

tre dagar efter 

hjärtinfarkten. 

Vid den andra 

intervjun som 

ägde rum fyra 

till tio månader 

efter 

hjärtinfarkten 

deltog fjorton av 

kvinnorna.  

Resultatet beskriver kvinnors 

upplevelser av stress före och efter 

hjärtinfarkten.  Många kvinnor hade 

upplevt stress innan hjärtinfarkten och 

många ansåg att detta var orsaken till 

hjärtinfarkten. Efter infarkten var 

kvinnornas vardagsliv svårt att hantera 

då de ville att allt skulle vara som det 

hade varit innan sjukdomen och att de 

skulle kunna ha samma kontroll över sitt 

dagliga liv. Deltagarna kände oro och 

ångest över att de drabbats av en 

hjärtinfarkt, vilket upplevdes stressfullt. 

Många kände att de blev 

överbeskyddade av vänner och familj 

och upplevde också att personer i deras 

närhet ändrade attityd gentemot dem. 

Många kände också att livet blev 

meningslöst då man inte kunde leva som 

tidigare och upplevde begränsningar. 

Många kände sig deprimerade och 

ensamma. De kände inte att de fick den 

hjälp de behövde av sjukvården.  

Lunds etiska 

kommitté har 

godkänt 

studien. 

Hög 
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Metod Urval Resultat 

 

Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Sutherland, B. 

& Jensen, L. 

 

2000 

 

Kanada 

 

Qualitative 

Health 

Research 

Syftet med 

studien var att 

undersöka och 

beskriva äldre 

kvinnors (över 

70 år) 

upplevelser av 

att ha drabbats 

av en 

hjärtinfarkt. 

Studien har en 

explorativ 

design med en 

kvalitativ 

metod. Data 

samlades in 

genom 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Tretton kvinnor 

deltog i studien 

och var utvalda 

av 

sjuksköterskor 

på två stora 

sjukhus. Femton 

kvinnor var från 

början tänkta att 

medverka i 

studien, men tre 

valde senare att 

inte delta.  

Det centrala som framkom i resultatet var 

att leva med en förändring. Detta delas in 

i fem faser: söka efter en diagnos, att 

möta verkligen, att uppleva 

förändringarna, anpassa sig till 

förändringarna samt fortsätta leva med 

dessa förändringar.  Kvinnorna kämpade 

för att behålla kontrollen över sina 

kroppar. När de hade fått diagnosen 

distanserade sig många från vad som 

hade hänt och förnekade i vissa fall 

allvaret i situationen. Många upplevde 

också skuld efter att de fått diagnosen, då 

många såg sjukdomen som en 

konsekvens av livsstilen. Kvinnorna 

kände att de inte hade någon kontroll, var 

osäkra eller sårbara. Flera uttryckte en 

förlust av sin identitet och funderade på 

sin dödlighet. Kvinnorna satte stort värde 

på att vara självständiga. De var beredda 

att göra vad som behövdes för att 

fortsätta sina liv och accepterade 

förändringen och den nya livsstilen. 

Många kvinnor såg positivt på framtiden.  

 

Studien har 

fått etiskt 

godkännande, 

och skriftlig 

information 

gavs till alla 

deltagare. 

Hög 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Qualitative%20Health%20Research%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Qualitative%20Health%20Research%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ecin20%7C%7Cjdb%7E%7Ecin20jnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22Qualitative%20Health%20Research%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');


 

Bilaga 2 s. 9 (11) 

       

 

Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Metod Urval Resultat 

 

Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Svedlund, M & 

Danielson, E. 

 

2003 

 

Sverige 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 
 

Att belysa de 

upplevda 

erfarenheterna i 

det dagliga livet 

efter en akut 

hjärtinfarkt, 

med berättelser 

från drabbade 

kvinnor och 

deras partners. 

 

Kvalitativ 

ansats. 

Intervjuer med 

öppna frågor 

och följdfrågor 

som ger 

deltagaren 

utrymme att 

berätta om sina 

upplevelser 

efter 

hjärtinfarkten. 

Intervjuerna är 

gjorda tre och 

tolv månader 

efter infarkten. 

Texten är tolkad 

med 

fenomenologisk

-hermeneutisk 

metod. 

 

Nio kvinnor 

som drabbats av 

hjärtinfarkt och 

var under 60 år 

och deras 

partners valdes 

ut från en 

hjärtavdelning.  

Huvudteman i resultatet var att leva i en 

förändrad livssituation och att se framåt. 

Många kvinnor delade inte sina känslor, 

symtom och upplevelser efter infarkten 

med sin partner, då de inte ville tynga ner 

dem och oroa dem. Många upplevde 

också att de blev överbeskyddade av sin 

partner. Kvinnorna uttryckte att det var 

svårt att inte längre vara den starkaste i 

familjen, och de ville inte heller vara en 

börda för nära och kära. Kvinnorna var 

rädda för att drabbas av en ny infarkt och 

mådde dåligt av de hinder hjärtinfarkten 

medförde. Livet upplevdes osäkert. 

Kvinnorna hade en känsla av maktlöshet 

därför att de inte var säkra på hur de 

skulle klara av situationen, och de ansåg 

att vara sjuk var ett misslyckande. 

Kvinnorna ville planera för framtiden och 

såg ljust på livet. De trodde att situationen 

skulle bli bättre i framtiden. 

Godkänd av 

Umeå 

universitets 

etiska 

kommitté. 

Hög 
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Metod Urval Resultat 

 

Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

Svedlund, M. 

& Axelsson, I.  

 

2000 

 

Sverige 

 

Intensive & 

Critical Care 

Nursing 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

upplevelser hos 

kvinnor efter en 

akut hjärtinfarkt 

och hur det är 

att vara partner 

till en drabbad 

kvinna. 

 

Studien baseras 

på intervjuer 

med öppna 

frågor och 

följdfrågor, tre 

och tolv 

månader efter 

hjärtinfarkten. 

En 

fenomenologisk- 

hermeneutisk 

metod har 

använts när 

resultatet har 

analyserats. 

Deltagarna 

värvades från 

ett sjukhus i 

norra Sverige. 

Nio kvinnor 

som drabbats 

av hjärtinfarkt 

och deras 

partners deltog 

i studien.  

Resultatet har delats in i två huvudteman: 

behov av rehabilitering samt förlust av 

frihet. Kvinnorna beskrev att de kände sig 

tvungna att försöka göra så mycket de 

klarade av efter hjärtinfarkten. De hade 

blivit mer försiktiga och värderade livet 

annorlunda. Vissa kvinnor kämpade mot 

sjukdomen och konsekvenserna av den 

och ville inte vara beroende av andra. 

Många kvinnor ändrade delar i sin 

livsstil, men ett år senare var det många 

som levde som de gjort innan infarkten. 

Kvinnorna upplevde en förlust av frihet 

och kände också skam och skuld för att 

de var svaga. Många kvinnor såg det som 

ett misslyckande att ha drabbats av en 

sjukdom. Kvinnorna såg sig inte längre 

som samma person och vissa ansåg inte 

livet var värt att leva. 

 

Godkänd av 

en etisk 

kommitté. 

 

Hög 
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Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Syfte med 

studien 

Metod Urval Resultat 

 

Etiska 

övervägande 

Kvalitet 

White, J., 

Hunter, M. & 

Holttum, S. 

 

2007 

 

Storbritannien 

 

Psychology, 

Health & 

Medicine 
 

Att undersöka 

kvinnors 

upplevelser av 

en hjärtinfarkt 

och hur 

relationer och 

copingstrategier 

påverkats av 

detta. 

 

Datainsamling 

skedde genom 

semi-

strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor, 

samt även en 

uppföljande 

telefonintervju 

två månader 

senare. Data 

analyserades 

med en 

tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

 

Fem kvinnor 

deltog i studien 

och valdes ut 

via sjukhusets 

databas av en 

hjärtsjuksköters

ka.  

Resultatet är uppdelat i två delar: 

upplevelser av hjärtinfarkt samt 

relationer till andra. Flera kvinnor 

upplevde rädsla, ångest och oro över att 

lämna sjukhuset och över hur framtiden 

skulle bli. Alla deltagare kände ilska och 

frustration över att bli överbeskyddade, 

att någon talade om för dem vad de 

skulle göra och att inte kunna klara av 

lika mycket som innan. Sorg och förlust 

uttrycktes över förlusten av 

självständighet och fysisk förmåga. 

Många beskrev sig som hälsosammare 

efter infarkten än innan. För att kunna 

hantera livet efter infarkten var stöd från 

andra viktigt. Efter två månader 

upplevde många fortfarande tecken på 

depression och ångest. Många kände 

också att de saknade professionellt stöd 

från sjukvården. Flera deltagare uppgav 

att de hade fallit tillbaka i gamla vanor. 

Många såg dock ljust på framtiden. 

 

Deltagarna har 

fått skriftlig 

information 

och gett sitt 

samtycke till 

att delta i 

studien.  

Hög 



 

Kvalitetsbedömning     Bilaga 3 

 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod  
ur Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011).  

 

Beskrivning av studien t.ex. metodval:  
 

Finns det ett tydligt syfte?   Ja  Nej  Vet ej  

 

Patientkarakteristiska:  Antal:  

Ålder:  

Man/kvinna:  

 

Är kontexten presenterad?   Ja  Nej  Vet ej  

 

Etiskt resonemang?   Ja  Nej  Vet ej  

 

Urval  

- Relevant?    Ja  Nej  Vet ej  

- Strategiskt?   Ja  Nej  Vet ej  

 

Metod för  

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej  

- datainsamling tydligt beskriven? Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej  

 

Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja  Nej  Vet ej  

- Råder analysmättnad?   Ja  Nej  Vet ej  

 

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  

- Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram?  Ja  Nej  Vet ej  

-Genereras teori?   Ja  Nej  Vet ej  

 

Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?  

 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

 

Bra  Medel  Dålig  

 

 

Kommentar:  

 

 

Granskare (sign.): 



 

 Analysexempel     Bilaga 4 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Framtiden blev 

tydligare. Det 

fanns en större 

medveten om saker 

de ville göra i 

livet. De kände att 

de inte kunde 

skjuta upp saker, 

då de insett att 

deras tid var 

begränsad.  

Medvetenhet 

om vad som är 

viktigt i livet 

och inte skjuta 

upp saker då 

tiden är 

begränsad. 

Värderar livet 

och framtiden.  

Att värdera 

livet. 

 

 

 

 

 

 

Döden är inte 

längre ett avlägset 

faktum och istället 

blev liv och död en 

del av vardagen. 

Kvinnorna beskrev 

hur de blev 

medvetna om hur 

snabbt livet kunde 

förändras utan en 

varning.  

Döden blir mer 

påtaglig och en 

medvetenhet 

fanns om att 

livet snabbt kan 

ta slut. 

Medvetenhet 

om döden. 

  

Viljan att leva 

verkade bli 

starkare när de 

måste leva med 

vetskapen om hur 

kort och sårbart 

livet är. 

Att livet är 

sårbart gör 

viljan att leva 

starkare. 

Starkare vilja att 

leva. 

 En förändrad 

syn på livet och 

framtiden. 

Dessa kvinnor 

lever i en nästan 

konstant osäkerhet 

om framtiden och 

detta har en stark 

påverkan på deras 

vardagsliv.    

Osäkerhet över 

framtiden 

påverkar livet.  

Osäker framtid. Tankar om 

framtiden. 

 

De ville inte kräva 

för mycket av sina 

kroppar eller göra 

några planer för 

framtiden som de 

brukade göra. 

Deras vilja att leva 

är starkare än 

någonsin, men 

livet är nu svårare 

att leva.  

Inga planer för 

framtiden då 

livet har blivit 

svårare att leva. 

Att inte planera 

framtiden.  

  



 

 


