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 I bakgrunden framkom att livet efter hjärtinfarkten innebar att leva i stor osäkerhet, 
vilket påverkade kvinnornas liv. Livsvärlden som de sällan reflekterade över gjorde 
sig påmind. Bristen på studier, som belyste kvinnors livsvärld tiden efter en 
hjärtinfarkt, skapade frågor om hur hälsan efter en hjärtinfarkt kunde förstås, 
främjas och stödjas. Syftet med studien var att belysa kvinnors livsvärld under det 
första året efter en hjärtinfarkt. Metoden var en kvalitativ litteraturstudie baserad på 
sju vetenskapliga artiklar utfördes med hjälp av en manifest innehållsanalys. 
Resultatet visade att kvinnorna kände sig sårbara och var rädda för att drabbas av en 
ny hjärtinfarkt. Kroppen hade svikit dem, vilket påverkade deras vardagliga liv. 
Anpassningen till livet efter hjärtinfarkten präglades av tankar kring morgondagen 
och framtidstron. Hjärtinfarkten innebar många förändringar i livsvärlden för de 
kvinnor som drabbades. I slutsatsen efterlystes fler studier för att kunna anpassa 
rehabiliteringsprogram som mötte kvinnornas behov.  
 
Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, livsvärld.  
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INLEDNING 
 
För den som drabbas av en hjärtinfarkt ställs livet på sin spets, döden visar sig och 
såväl kroppen som livet kan komma att förändras. Vetskap om patienters livsvärld i 
efterloppet av en hjärtinfarkt, kan bidra med värdefull kunskap för personer som 
drabbas, deras anhöriga och vårdpersonal. Johansson-Sundler (2008) skriver att få 
vetenskapliga studier belyser kvinnors livsvärld efter en hjärtinfarkt. De flesta 
studier görs på män eller ur ett medicinskt perspektiv. Därför behövs kunskap om 
hur drabbade kvinnors hälsa och välmående främjas tiden efter en hjärtinfarkt, samt 
vilken betydelse sjukdomserfarenheter kan ha för ett gott liv. 
 
I vården riktas krav mot vårdaren. Krav som kan vara komplicerade och svåra att 
hantera och leva upp till. Om det inte finns tillräcklig kunskap om kvinnors 
livsvärld efter en hjärtinfarkt kan sjukvårdspersonal inte helt och hållet tillgodose 
de drabbade kvinnornas behov. Som framtida sjuksköterskor är det av stort intresse 
att öka medvetenheten om kvinnors livsvärld efter en hjärtinfarkt. 
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BAKGRUND 
 
Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män i Sverige 
(Socialstyrelsens, 2008b). År 2006 drabbades totalt 26 473 personer i åldrarna 35 
till 84 år av akut hjärtinfarkt och totalt 9 549 av dem var kvinnor (Socialstyrelsen, 
2008a).  
 
Från kroppens stora pulsåder avgår kranskärl som försörjer hjärtat med blod. Vid 
hjärtinfarkt är blodflödet till något eller några kranskärl försämrat, vilket leder till 
att hjärtat får otillräckligt med blod och därmed syrebrist. Fettinlagringar i 
kranskärlens väggar är den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt (Ericson & Ericson, 
2008). Det finns både opåverkbara och påverkbara riskfaktorer för att insjukna i 
hjärtinfarkt. De opåverkbara är ålder, manligt kön, ärftlighet och tidig menopaus. 
De påverkbara faktorerna är högt blodtryck, övervikt, diabetes, rökning och 
psykosociala faktorer som negativ stress. Riskfaktorerna för att insjukna i 
hjärtinfarkt skiljer sig mellan kvinnor och män. Kvinnor drabbas t.ex. oftare av 
kranskärlsbesvär vid relationsstress (äktenskapsproblem, familjeproblem) medan 
män reagerar mer på stress relaterat till arbetslivet eller ekonomiska problem 
(Ericson & Ericson, 2008). 
 
Ericson och Ericson (2008) menar i sin bok, att kvinnors östrogener delvis är 
skyddande mot hjärtinfarkt fram till menopausen. Socialstyrelsen (2008b) skriver 
att kvinnor i snitt är sju till åtta år äldre än män när de insjuknar i hjärt- och 
kärlsjukdomar, vilket gör att de har större risk att också drabbas av andra 
sjukdomar. Därför behöver sjukvården ibland välja olika behandlingar för kvinnor 
och män. Skillnader och likheter i behandlingseffekter för män och kvinnor är dock 
ofullständigt beskrivna eller inte ens analyserade. Dessa bristande kunskaper är ett 
stort problem vid framtagandet av riktlinjer som ska garantera den bästa 
behandlingen för varje enskild individ oavsett kön och ålder (Socialstyrelsen, 
2008b).  
 
Symtomen vid hjärtinfarkt kan upplevas olika av kvinnor och män, vilket ibland 
kan leda till feltolkade och förbisedda symtom. Kvinnors symtom är ofta mer 
subtila som exempelvis andnöd, ryggont eller en känsla av åtstramning kring 
käkarna. Män upplever oftare typiska symtom som tryck över bröstet och smärta 
som sprider sig ut i armarna eller upp i nacken och käkarna (Ericson & Ericson, 
2008). Kvinnor söker även vård senare och relaterar sällan symtomen till 
hjärtinfarkt. De tar inte heller sina symtom lika allvarligt, vilket kan bero på att de 
är omedvetna om att det inte bara är män utan även kvinnor som kan drabbas av 
hjärtinfarkt (Johansson-Sundler, 2008). I Emslies (2005) studie framkommer det att 
många kvinnor ignorerar sina symtom för att de inte ville oroa sina närstående eller 
arbetskamrater. Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) skriver i sin studie att 
många kvinnor har svårt att tolka sina symtom första gången de drabbas av 
hjärtinfarkt och ofta relaterar dem till magproblem eller någon annan sjukdom.  
 
För de kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt kommer vardagen att brytas, hälsan 
förändras och det kommer att bli svårt för kvinnorna att hantera och styra över det 
som händer. Självstyret över den egna hälsan hotas och livet stannar. (Johansson-
Sundler, 2008). 
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Livsvärld  
Livsvärlden är den levda världen, och det är genom den vi känner, tycker, tänker 
arbetar och söker en mening. Vi människor finns till i världen via vår livsvärld och 
så länge vi lever kan vi aldrig komma ifrån den (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud & Fagerud, 2003). 
 
Livsvärlden är den verklighet som vi varje dag lever i och tar för given. Vi har en 
naturlig inställning till vår livsvärld, vilket gör att vi ofta inte reflekterar över den, 
vi bara agerar och finns. Den dagliga verksamheten ter sig oreflekterat självklar på 
samma sätt som den luft vi andas (Dahlberg et al, 2003). Ett exempel är pianisten: 
En pianist spelar ett stycke musik och är djupt inne i musiken utan att tänka igenom 
varje steg han gör, som att trycka på rätt tangent och hålla tempot och takten i 
musiken. Det är när ett misstag sker som pianisten stannar upp och funderar över 
vad som skett (Dahlberg & Dahlberg, 2008). En hjärtinfarkt är något som plötsligt 
kan komma att förändra allting i en persons liv. Döden är inte längre något som är 
långt borta, utan istället blir livet och döden en del av det vardagliga livet. Livet 
förändras och den tidigare naturliga och oreflekterade relationen till kroppen och 
livsvärlden bryts (Johansson, Dahlberg, Ekebergh, 2003). En av kvinnorna i 
föregående studie berättar följande efter sin hjärtinfarkt:  
 
”Life is not…, it is not something obvious anymore, I don´t know if I will live 
tomorrow, or not… (Johansson et al. 2003, s.232).  
 
Livsvärldsstudier innebär att människors vardagsvärld och dagliga existens 
uppmärksammas. Det innebär även att vi ser, begriper och berättar om, samt 
analyserar världen, eller delar av den, så som den upplevs av människor (Dahlberg 
& Dahlberg, 2008). Med livsvärlden som grund i vårdandet krävs ett synsätt där 
patientens levda och kanske komplexa verklighet bekräftas. Genom livsvärldsteorin 
betonas upplevelser och erfarenheter. Som vårdpersonal innebär det ur ett 
vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv att visa öppenhet och följsamhet för 
patientens levda värld (Dahlberg et al, 2003).  
 
Livet efter en hjärtinfarkt 
Livet efter en hjärtinfarkt kan innebära känslor av att leva i stor osäkerhet. De 
kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt kan uppleva det som att leva med en kropp 
som när som helst kan svika. Ovissheten kommer att prägla och påverka livet och 
hjärtinfarkten är ett hot mot existensen. Hur erfarenheterna av hjärtinfarkten 
hanteras är avgörande för hälsa och välbefinnande. Det handlar om att återskapa ett 
harmoniskt och naturligt förhållningssätt till kroppen och det liv som följer efter 
hjärtinfarkten (Johansson-Sundler, 2008). I Stewart, Davidson, Meade, Hirth och 
Makrides (2000) studie framkommer det att den emotionella påverkan är stor efter 
en hjärtinfarkt. Flera kvinnor i studien nämner att de upplever ilska, frustration, 
irritation och depression efter insjuknandet. White och Grohs studie (2007) 
bekräftar detta genom att hela 40 % av kvinnorna i studien, rapporterar mild till 
moderat depression efter hjärtinfarkten. Ericson och Ericson (2008) menar att 
kvinnor oftare än män beskriver nedstämdhet och depression i efterloppet av en 
hjärtinfarkt. Kvinnor beskriver dock ofta sina depressionsbesvär som trötthet.  
 
I Johanssons et al (2003) berättar kvinnorna att tiden efter att de lämnar sjukhuset är 
den värsta perioden. De är i behov av mycket stöd och hjälp men får inte det stöd 
och hjälp de efterfrågar. Råden de får från sjukvården är generella och inte 
individuellt anpassade. I Norekvål, Moons, Hanestad, Nordrehaug, Wenzel-Larsen 
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och Fridlunds (2008) studie beskriver stor del av kvinnorna att de dagligen efter 
hemkomsten från sjukhuset känner sig osäkra på hur mycket fysisk aktivitet de 
klarar och rapporterar att hjärtinfarkten till hög eller mycket hög grad påverkar 
deras dagliga liv. Johanssons et al (2003) studie visar att vissa av kvinnorna i 
studien fortfarande efter 25 år påverkas av den tidigare hjärtinfarkten. I deras 
berättelser framkommer det att de lever i en konstant osäkerhet inför framtiden och 
rädslan av att drabbas av en ny hjärtinfarkt påverkar deras vardagliga liv starkt. 
Kroppen har förlorat sin styrka, vilket begränsar deras vardagliga liv. Kvinnorna 
beskriver även hur de blivit medvetna om hjärtats livsviktiga funktion. En av 
kvinnorna berättar följande:  
 
“I used to look at the heart as a muscle or something, but now I see it as, well, as a 
heart, and then, it´s something precious, something to take care of and all that.” 
(Johansson et al. 2003, s.232).   
  
Det är av stor vikt att rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt inte enbart präglas av den 
medicinska diagnosen, utan även av en förståelse för kvinnornas situation samt de 
existentiella frågor som väcks. Hjärtrehabiliteringen bör präglas av meningsfullt 
stöd från de professionella vårdarna (Johansson-Sundler, 2008). Enligt 
Socialstyrelsen (2008b) definieras hjärtrehabilitering som fysiologiska, 
psykologiska och sociala åtgärder, som vidtas för att personer ska kunna minska 
fortskridandet av sjukdomen, återgå till ett liv i balans i samhället samt känna 
delaktighet. Det är svårare att motivera kvinnor till rehabilitering, trots att effekten 
hos dessa i vissa fall är större än hos övriga grupper. Ett eftervårdsprogram bör 
innehålla stöd till patienten och dennes anhöriga samt allmän information om bland 
annat kostvanor och motion. Programmet bör vara utformat så att det är anpassat 
efter den enskilda patienten. Målet för sjukvården är att det ska anpassas till varje 
enskild individ oavsett kön, ålder och sjukdomsbild så att varje patient vid varje 
enskilt tillfälle får den bästa behandlingen utifrån sina förutsättningar. Detta innebär 
att män och kvinnor inte alltid gagnas av samma behandling (Socialstyrelsen, 
2008b).  
  
Svedlund, Danielson och Norberg (2001) skriver i sin studie att majoriteten av de 
studier som finns om hjärtinfarkt fokuseras på män och oftast ur ett medicinskt 
perspektiv. En överblick av litteraturen visar att det fortfarande finns lite kunskap 
om patienternas egna upplevelser efter en hjärtinfarkt, speciellt kvinnors 
upplevelser. Svedlund et al (2001) menar därför att det finns ett behov av att belysa 
kvinnors upplevelser för att kunna erbjuda dem adekvat vård baserad på en djupare 
förståelse. Johansson-Sundler (2008) hävdar också i sin avhandling, att kvinnors 
erfarenheter av en hjärtinfarkt är relativt outforskade områden. Därmed saknas 
kunskap om hur kvinnor upplever hjärtinfarkten och hur deras liv påverkas efteråt. 
Ett annat exempel är Emslies (2005) studie som visar att kvinnor är 
underrepresenterade i forskningen om livet efter en hjärtinfarkt. I stort sett alla 
kvalitativa studier om patienter som genomgått en kranskärlssjukdom baseras fram 
till 1990 på enbart män. Den första studien som baserades på enbart kvinnor som 
genomgått en kranskärlssjukdom kom 1994. Emslie (2005) skriver vidare att flera 
studier baserade på män, tenderar att framställa männens upplevelser som generella 
oavsett kön. Det är endast några få studier som har ett syfte där det klart framgår att 
det är mäns upplevelser av en kranskärlssjukdom som ska undersökas.  
 
Johansson-Sundler (2008) menar att upplevelsen av att ha drabbats av en 
hjärtinfarkt inte ryms i en enbart medicinsk beskrivning av sjukdomen, utan att 
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hjärtinfarkten är något som bryter vardagen och som kan komma att påverka 
kvinnornas livsvärld en lång tid framöver. Bristen på studier som belyser 
livsvärlden tiden efter en hjärtinfarkt skapar frågor om hur hälsan kan förstås, 
främjas och stödjas. För att kunna ge de drabbade kvinnorna god vård, samt kunna 
utforma en god eftervård som svarar mot deras behov, krävs kunskap. Worcester et 
al (2007) skriver i sin studie att patienternas upplevelser av hälsa är viktiga 
indikatorer i efterloppet av en hjärtinfarkt. Då de är till stor hjälp för att kartlägga 
återhämtningen samt belysa begränsningarna i livskvaliteten efter en hjärtinfarkt.  
 

SYFTE  
 
Syftet med studien var att belysa kvinnors livsvärld under det första året efter en 
hjärtinfarkt.   
 

METOD 
 
Studien gjordes som en kvalitativ litteraturstudie. En kvalitativ ansats sågs som det 
enda alternativet eftersom det var kvinnornas subjektiva livsvärld efter en 
hjärtinfarkt som skulle belysas. Forsberg och Wengström (2003) menade i sin bok, 
att syftet med en kvalitativ metod var att förstå och förklara människors 
erfarenheter och upplevelser. Motivet till att göra litteraturstudien var att det fanns 
få studier gjorda om kvinnor och deras livsvärld efter en hjärtinfarkt, vilket bidrog 
till intresset att sammanställa de få studier som fanns. Forsberg och Wengström 
(2003) menade att en litteraturstudie var ett bra sätt att sammanställa litteratur för 
att kunna skapa sig en uppfattning om hur kunskapsläget såg ut på det valda 
området. Studien kom att omfatta följande steg: litteratursökning, urval, 
kvalitetsbedömning och analysförfarande. För att hitta material som överensstämde 
med studiens syfte söktes artiklar i databaserna CINAHL, Medline och 
Elin@Blekinge. Mesh termer, sökord, manuella sökningar samt fritextsökningar 
användes. Urvalet gjordes med hjälp av ett antal inklusions-, och 
exklusionskriterier. Innehållet granskades sedan utifrån Forsbergs och Wengström 
(2003) sammansatta checklista. Till sist analyserades artiklarna utifrån Granheim 
och Lundmans (2003) beskrivning av en innehållsanalys.   
 
Litteratursökning 
I studien har vetenskapliga artiklar använts. Artiklarna söktes i referensdatabaserna, 
CINAHL och Medline. Databaserna valdes därför att de belyste 
omvårdnadsområdet och därmed passade bra till studiens syfte. Artiklar söktes även 
i databasen Psykinfo utan något resultat. Sökord och Mesh termer varierades och 
kombinerades på olika sätt i de skilda databaserna, för att få tillgång till ett så brett 
material som möjligt.  Följande Mesh termer och sökord kombinerades: Adaption 
Psychological, Coping, “Daily Life”, “Experience”, “Lifeworld”, Myocardial 
Infarction, Quality of life, Women. För att utöka materialet användes referenser i 
tidigare avhandlingar och artiklar inom området och manuella sökningar i 
Elin@Blekinge gjordes. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) hävdade i sin bok, 
att utöver sökning av elektroniska databaser borde informationssökningen 
kompletteras med manuella sökningar. En artikel söktes även upp med hjälp av 
artikelnamnet i fritextfältet i CINAHL. Artiklarna som inte fanns tillgängliga i 
fulltext beställdes på Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek. Artiklars 
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sammanfattning lästes igenom och femton artiklar valdes ut för att de 
överensstämde med studiens syfte. Sökhistorik, se bilaga: 1. 
 
Urval 
Samtliga 15 artiklar lästes igenom. För att konstatera artiklarnas kvalité och 
tillförlitlighet kvalitetsgranskades de valda artiklarna utifrån Forsberg och 
Wengströms (2003) sammanställda checklista, se bilaga: 2. Forsberg och 
Wengström (2003) menade att det var av stort värde att värdera de studier som tänkt 
användas i litteraturstudien och menade vidare att varje studie borde värderas i flera 
steg. Forsbergs och Wengströms (2003) sammanställda checklistan valdes för att 
den var relativt enkel att följa. Willman et al. (2006) protokoll för 
kvalitetsbedömning lästes igenom men ansågs inte vara lika lätt att följa, så det 
valdes bort. Utifrån ett skapat poängsystem fick artiklarna en procentsats som sedan 
omvandlades till följande grader av kvalité: hög, mellan och låg. Artiklarnas kvalité 
redovisas i resultatöversikten, se bilaga: 3. Inklusionskriterier för föreliggande 
studie var vetenskapligartiklar som var skrivna på engelska med kvalitativ ansats. 
Artiklarna skulle belysa de kvinnor som drabbats av minst en hjärtinfarkt samt 
deras livsvärld tiden efter sjukhusvistelsen och tiden under året som följde. 
Exklusionskriterier för studien var artiklar som publicerats tidigare än 1999, artiklar 
som enbart handlade om det akuta insjuknandet i hjärtinfarkt och sjukhusvistelsen, 
samt artiklar som var baserade på både män och kvinnor. Efter andra urvalet 
återstod sju artiklar som användes i resultatet. Dessa valdes för att de uppnådde 
kvalitetsbedömningen hög eller mellan samt för att de överensstämde med studiens 
syfte. Resultatöversikt, se bilaga: 3. 
 
Innehållsanalys 
För att analysera texterna i litteraturstudien användes Graneheim och Lundmans 
(2003) sammanställda innehållsanalys med induktiv ansats. Induktiv ansats innebar 
en förutsättningslös analys av texter som baserades på människors berättelser om 
sina upplevelser. Det manifesta innehållet i texten valdes att analyseras, vilket 
innebar det synliga och uppenbara (Graneheim & Lundman, 2003). Motivet till den 
valda innehållsanalysen var att den behöll det centrala budskapet i texten genom 
hela processen, samt att analysen var relativt enkel att följa. Burnards (1996) 
sammanställda innehållsanalys lästes men uppfattades som mer komplicerad.  
 
Analysförfarande 
• Samtliga sju artiklar lästes igenom för att skapa en bild av texten som helhet. 
• Artiklarnas resultat lästes sedan igenom än en gång för att försäkra att de 

överensstämde med studiens syfte, samt för att få en djupare förståelse för 
innebörden. 

• Meningsbärande enheter som motsvarade studiens syfte, markerades med 
överstrykningspenna, plockades ut och sattes in i ett översiktsschema. 

• Meningsenheterna översattes till svenska för att innebörden lättare skulle förstås.  
• För att göra texten mer lätthanterlig, samt för att få fram det centrala budskapet i 

texten, kondenserades de meningsbärande enheterna. 
• För att kunna reflektera över texten på ett nytt sätt, samt urskilja likheter och 

skillnader i texten, förkortades de kondenserade enheterna till koder.  
• Utifrån kodernas likheter och skillnader, sorterades de till tio preliminära 

underkategorier. 
• Innehållet i de tio preliminära underkategorierna jämfördes. Resultatet blev till 

tre kategorier. Fyra underkategorier av de tio preliminära underkategorierna 
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ansåg författarna sticka ut extra, vilket gjorde att dessa behölls som 
underkategorier.  

• Meningsbärande enheter, kondenserade enheter, koder, underkategorier och 
kategorier fördes under arbetets gång in i ett översiktschema. Innehållsanalys, se 
bilaga: 4.   

 

 
RESULTAT 
 
Denna litteraturstudie byggdes på sju vetenskapliga artiklar. Innehållsanalysen 
ledde fram till tre kategorier och fyra underkategorier. Den första kategorin är 
sårbarheten. Dess tillhörande underkategori är: Rädsla för en ny hjärtinfarkt. Den 
andra kategorin är när kroppen sviker. Dess tillhörande underkategori är: Behovet 
av hjälp och stöd. Den tredje och sista kategorin är anpassningen till det nya livet 
med tillhörande underkategorier: Förnekelsen och överraskelsen, familjerelationen 
samt rehabiliteringen.     
 
Sårbarheten 
Utskrivningen från sjukhuset förknippades av kvinnorna med att lämna en säkerhet 
och gå ut i en värld av rädsla och osäkerhet. Under sjukhusvistelsen behövde de 
bara ringa på en klocka för att få hjälp, men när kvinnorna kom hem från sjukhuset 
upplevdes ensamheten som mycket stressande (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 
2003). Utskrivningen från sjukhuset beskrevs som att förlora en livlina (White, 
Hunter & Holttum, 2007). Kvinnorna menade att de var lättskrämda och att de 
saknade självförtroendet att gå ut ensamma (White et al, 2007). Kvinnorna 
berättade att tiden efter hjärtinfarkten fylldes med känslor av misslyckanden och 
värdelöshet. Kvinnorna kände sig inte lika starka som förut och de var tvungna att 
leva livet på ett annorlunda sätt. De såg även själva hjärtinfarkten som ett 
misslyckande. De drog sig tillbaka och undvek arbetskollegorna för att de kände att 
de gjorde narr av sig själva. Det kändes som en förödmjukelse. Tårar och att låsa in 
sig själv var inte ovanligt, vilket ledde till att kvinnorna kände att de inte var den 
personen de ville vara. Några kvinnor konstaterade att de inte var samma person 
som innan hjärtinfarkten och att deras liv inte var värt att leva (Svedlund & 
Axelsson, 2000).  
 
Rädslan för en ny hjärtinfarkt 
Kvinnorna kände sig stressade när de tänkte på sitt skadade hjärta och de kände sig 
sårbara (Sjöström-Strand & Fridlund, 2006). Flera studier visade på kvinnornas 
rädsla, stress och ångest över att drabbas av en ny hjärtinfarkt. De var rädda för 
döden och kände bland annat en ängslan över att lägga sig om natten i fall de inte 
skulle vakna morgonen därpå (Jackson et al, 2000; Sjöström-Strand & Fridlund, 
2006; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Kvinnorna berättade att de ofta hade 
besökt akutmottagningen på grund av rädslan för en ny hjärtinfarkt. Smärta och 
symtom som liknade hjärtinfarkten upplevdes som mycket stressande (Sjöström-
Strand & Fridlund, 2006; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007).  
 
“Last week I went to the emergency department. I thought I was having a second 
heart attack but it was only stomach pain. I´ve been there twice since last week.”  
(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007, s.13). 
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När kroppen sviker 
När kvinnorna kom hem från sjukhuset upplevde de stressen efter hjärtinfarkten 
som extrem trötthet (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). I två studier Kerr & 
Fothergill-Bourbonnais (2002); Svedlund & Axelsson (2000) framkom det att 
kvinnorna kände sig trötta, vilade mer och undvek tungt hushållsarbete. De var 
förvånade över hur intensiv tröttheten var och hur den påverkade deras normala liv 
(Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Den initiala perioden efter hjärtinfarkten 
upplevdes av kvinnorna som fysisk utmattning, nedstämdhet, depression och 
emotionell labilitet. Det framkom att kvinnorna fortfarande efter tre månader kände 
sig skyldiga och skämdes över att de var sjuka och svaga. De hade mist kontrollen 
över kroppen och råden från sjukvården för hur de skulle återfå den var inte 
tillräckliga (Svedlund & Axelsson, 2000). Kvinnorna berättade att de kände sig 
frustrerade över att inte kunna fortsätta med sina dagliga rutiner på grund av fysiska 
symtom som trötthet samt restriktionerna från sjukvården (Kerr & Fothergill-
Bourbonnais, 2002). 
 
“I feel that there is so much I want to do but there is a limit. I can´t manage as 
before…when I am so tired that when I start (to read a book) I don´t understand, it 
is just as well to stop and wait till I get better.” (Svedlund & Axelsson, 2000, 
s.260). 
 
Behovet av stöd och hjälp  
Kvinnorna uttryckte att de inte hade styrka att fortsätta med det dagliga livet som de 
hade tidigare och att det var stressande att komma hem och inse hur mycket de hade 
att göra i hemmet. Kvinnorna kände att de fick ta ett stort ansvar för både hemmet 
och familjen och de kände även att ingen hjälpte dem. De fick inte heller den 
psykologiska och praktiska hjälpen som kommunen lovat dem. Det var ingen som 
brydde sig om dem, vilket gjorde att kvinnorna kände sig deprimerade och 
ensamma. Kvinnorna uttryckte också att de inte fick någon ekonomisk hjälp, vilket 
resulterade i att de bland annat var tvungna att börja arbeta tidigare samt att de inte 
hade råd att ta sig till rehabiliteringen (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007).  
 
”When I came home from the hospital, realising how much I had to do was very 
hard and it was stressful to see all the dust on the floor.” (Sjöström-Strand & 
Fridlund, 2007, s.12). 
 
 
Anpassningen till det nya livet 
Kvinnorna berättade att de tvingades göra radikala livsstilsförändringar för att 
överleva. De som rökte var tvungna att sluta och risken för att misslyckas ökade 
risken att dö, vilket var stressande (Sjöström-Strand & Fridlund, 2006). Många 
beskrev att det var svårt att sluta att röka och att de ibland var tvungna att 
smygröka, vilket ledde till skuldkänslor (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; 
Svedlund & Axelsson, 2000).  
         

          ”I stopped smoking at the hospital. It was okay at the beginning, but it was hard 
when I got home. One day I felt so emotionally unstable, I cried all day and 
everything seemed so black I just had to have a cigarette.” (Sjöström-Strand & 
Fridlund, 2007, s.13). 
 
Det framkom att kvinnorna funderade mycket över sina närstående och över 
morgondagen (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Svedlund & Axelsson, 2000).   
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“Am I going to be here next year? I really resent this. I am only in my 40s. I think 
about my daughter and I think I would like to see her walk down that aisle, I would 
like to see her graduate, I would like to see her marry.” (Doiron-Maillet & 
Meagher-Stewart, 2003, s.19). 
 
De ville göra allt de hade planerat i livet, de ville inte dö. Funderingar över vad 
hjärtinfarkten innebar för det fortsatta livet och tankar över hur länge de kunde leva 
efter en hjärtinfarkt kom upp (Sjöström-Strand & Fridlund, 2006).  
 
”I am not looking for a guarantee …but do people live after a heart attack? Is my 
heart healing?...It is at night, when it is quiet and you are laying there …that´s 
when I find that I will get thinking terrible thoughts that scare me.” (Doiron-Maillet 
& Meagher-Stewart, 2003, s.19).  
 
Några månader efter hjärtinfarkten kände kvinnorna att de vågade försöka göra så 
mycket som de klarade av i hemmet. Vissa av kvinnorna hade accepterat att de inte 
längre hade full styrka och att de kände sig obekväma inför andra. Andra kvinnor 
lät hälsan sätta gränsen för hur mycket hushållsarbete de klarade av. Försiktigheten 
fanns fortfarande hos dem men de menade att de hade hittat nya vägar i livet. 
Känslor av att vara behövd och att klara sig på egen hand var stor hos kvinnorna 
(Svedlund & Axelsson, 2000). De behövde distans och reflektion för att kunna 
anpassa sig till den nya situationen. Kvinnorna som hade accepterat sjukdomen 
fann det lättare att se framtiden och göra förändringar i livet. Acceptansen 
reducerade stressen och gjorde dem lugnare och mer självsäkra (Doiron-Maillet & 
Meagher-Stewart, 2003).  
 
”…I have to live the life I live … so that I get well, but I do cooking and baking 
sometimes, it depends on how I feel.” (Svedlund & Axelsson, 2000, s.259).    
 
Familjerelationen 
Kvinnorna beskrev att personer i deras omgivning hade förändrat sin attityd 
gentemot dem efter hjärtinfarkten och menade att deras närstående hade blivit 
överbeskyddande och oroade sig för mycket för dem. De uttryckte känslor av 
irritation över att vara överbeskyddade och att de blev tillsagda om vad och hur 
saker skulle göras (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Kvinnorna beskrev ett 
mönster av att förlora kontrollen över sin hemsituation, vilket innebar förlorandet 
av den personliga rollfunktionen, som vidare ledde till känslor av underlägsenhet 
(Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Några av kvinnorna upplevde en frustration 
över att vara övervakade, vilket resulterade i känslor av hopplöshet (Doiron-Maillet 
& Meagher-Stewart, 2003). Kvinnorna ville vara behövda i hemmet så att de kunde 
bli sedda och bekräftade (Sjöström-Strand & Fridlund, 2006). Kvinnorna ville 
varken vara beroende, till besvär, gnälliga eller en börda för sina närstående 
(Svedlund & Axelsson, 2000). 
           

          ”My son that stayed with me last week, he wouldn´t let me do a thing, no company, 
he wouldn´t even let me talk on the phone. If someone did get through, it was only 
for 5 minutes. I just felt so helpless… I felt like a little child.” (Doiron-Maillet & 
Meagher-Stewart, 2003, s.19). 

 
Över lag kände kvinnorna i studien en förståelse för att deras familjer oroade sig 
(Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003). Det kändes bra för kvinnorna att ha 



 

10 
 

någon närstående att prata ut med. Bara känslan av att familjen var där stöttade dem 
(Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). För att kunna hantera stressen i samband med 
hjärtinfarkten var deras närstående viktiga (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 
2003).  
 
Överraskelsen och förnekelsen 
I flera av studierna framkom det att många av kvinnorna var häpna över att de hade 
drabbats av en hjärtinfarkt. Det var det sista de trodde att de skulle drabbas av 
(Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002).  
 
”At 36, you don´t believe that you could be having a heart attack. This was the last 
thing that we had expected. An airplane crash, car crash, falling down stairs, but 
not this.” (Doiron-Maillet & Meagher-Stewart, 2003, s.18).  
 
Många av kvinnorna förnekade också att de hade drabbats av en hjärtinfarkt och såg 
inte hjärtinfarkten som en allvarlig sjukdom (Sjöström-Strand & Fridlund, 2006; 
Svedlund & Axelsson, 2000).  
 
”I did not take my MI¹ seriously. I regarded it as something that only showed up in 
some test. I did not think that it was so serious, I denied it and I was very angry.” 
(Sjöström-Strand & Fridlund, 2006, s.10).  
 
Rehabiliteringen  
Två studier visade att många kvinnor upplevde organiserade rehabiliteringsprogram 
efter hjärtinfarkten (White et al. 2007; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). I 
Sjöström-Strand och Fridlund, (2007) uttryckte kvinnorna att majoriteten av dem 
som deltog i rehabiliteringsprogrammen var äldre än dem själva och hade egna 
problem att diskutera, vilket upplevdes som stressfullt av de yngre kvinnorna. En 
del hoppade av programmet när de fick höra om de olika sjukdomarna. I en annan 
studie av White et al (2007) menade kvinnorna att de inte ville definiera sig själva 
med begreppet ”Rehab”. Om de hade frågor som rörde hjärtinfarkten söktes svaren 
upp någon annanstans än i Rehabiliterings grupperna.  
 
”I went to a rehabilitation group meeting once. One patient was sicker than the 
next and all I wanted to do was to leave, and that´s just what I did and I didn´t go 
 back. It was very stressful to hear about all the illnesses and I didn´t feel I had 
anything in common with those people.” (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007, s.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹ MI Myocardial Infarction   
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DISKUSSION 
 
Metoden diskuteras utifrån fördelar och nackdelar med den valda metoden. 
Resultatet diskuteras styckvis i förhållande till studiens bakgrundslitteratur och 
återkopplas sedan i en sammanfattning, där författarna till studien med 
livsvärldsperspektivet i åtanke framhäver egna reflektioner.  
 
 
Metoddiskussion  
Föreliggande studie är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Den kvalitativa 
ansatsen var självklar genom hela processen då det var kvinnors subjektiva 
livsvärld efter en hjärtinfarkt som skulle belysas. Forsberg och Wengström (2003) 
menar att syftet med en kvalitativ metod är att förstå och förklara människors 
erfarenheter och upplevelser. Fördelar och nackdelar med att göra en empirisk 
studie i jämförelse med en litteraturstudie diskuterades. Detta ansågs inte aktuellt då 
Blekinge Tekniska Högskola rekommenderade att göra en litteraturstudie med 
tanke på det något snäva tidsperspektivet. Forsberg och Wengström (2003) menar 
att en litteraturstudie är ett bra sätt att sammanställa litteratur för att kunna skapa sig 
en uppfattning om hur kunskapsläget ser ut på det valda området.  
 
I studien användes vetenskapliga artiklar som söktes i databaserna CINAHL, 
Medline och Elin@Blekinge. Det var till en början svårt att hitta passande Mesh 
termer och sökord men efter diskussion och med stöd och hjälp från bibliotekarien 
på Blekinge Tekniska Högskola anses att lämpliga Mesh termer och sökord 
hittades. Området anses ha täckts in väl, dock kunde referenser i tidigare studier ha 
setts över i ännu större utsträckning. Willman et al. (2006) hävdar att utöver 
sökning av elektroniska databaser bör informationssökningen kompletteras med 
manuella sökningar.  
I och med begränsad kunskap i användandet av de valda databaserna förbisågs 
troligtvis studier som kan passa föreliggande studies syfte.  
 
Forsberg och Wengström (2003) menar att det är av stort värde att värdera de 
studier som tänkts användas i litteraturstudien. Artiklarna i föreliggande studie 
kvalitetsgranskades utifrån Forsberg och Wengströms (2003) sammanställda 
checklista och bedömdes utifrån ett skapat poängsystem. I och med ovana och 
svårigheter i att anpassa poängsystemet kan kvalitetsbedömningen vara orättvis. 
Samtliga artiklar som användes i studien är publicerade mellan åren 2000 och 2007 
vilket ger en tillförlitlig översikt av dagsläget. Den relativt nya forskningen tyder 
även på att studier som baseras på kvinnor och livet efter en hjärtinfarkt är ett 
ganska nyuppmärksammat område. Artiklarna i studien skulle enligt 
inklusionskriterierna beröra det första året efter hjärtinfarkten, detta för att begränsa 
materialet. I efterhand kan det ha gjort att studier som överensstämmer med 
föreliggande studies syfte uteslöts. Fördelen är att dessa studier användes i 
bakgrunden och bidrar till en intressant diskussion. Urvalet i studierna varierade 
från fem till tjugo kvinnor i åldrarna 30 till 86 år. Den stora ålderskillnaden mellan 
kvinnorna anses vara en fördel då föreliggande studie belyser en bred åldersgrupp. 
Resultatet kan dock vara missvisande då det endast är ett fåtal kvinnor i studien som 
är yngre än 40, vilket kan innebära att dessa kvinnors livsvärld inte framkommer 
lika tydligt. Studiens syfte var dock inte att belysa kvinnors livsvärld efter en 
hjärtinfarkt i förhållande till åldern, utan endast belysa kvinnors subjektiva 
livsvärld. Resultatet i föreliggande studie bygger på artiklar från Australien, 
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Canada, Storbritannien och Sverige. Det anses som en fördel att artiklar från olika 
länder togs med då hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd som drabbar personer 
världen över. Två av artiklarna i föreliggande studies resultat har samma författare 
vilket kan göra studien mer subjektiv och minska dess trovärdighet. Resultatet 
bygger även på två artiklar som handlar om kvinnornas berättelser före, under och 
efter hjärtinfarkten. Dock ansågs att det klart och tydligt gick att skilja på vilka 
berättelser som speglar tiden efter hjärtinfarkten, vilket gjorde att artiklarna ändå 
valdes att användas. I en annan artikel berättar även männen om hur det är att vara 
partner till en kvinna som drabbats av en hjärtinfarkt. Likaså i detta fall ansågs att 
det gick att skilja på kvinnornas och männens berättelser.    
     
Graneheim och Lundmans (2003) sammanställda innehållsanalys användes och 
uppfattas som relativt lätt att förstå och tillämpa. Det manifesta innehållet i texterna, 
analyserades, vilket enligt Graneheim och Lundman (2003) är det synliga och 
uppenbara i texten. Dock finns en medvetenhet om att det är mycket svårt att 
undvika tolkningar av texten. Strävan var dock att endast analysera det manifesta 
innehållet. I och med att artiklarna som användes är skrivna på engelska översattes 
vissa delar av texten. Under detta moment föreligger det en risk för feltolkningar 
och missförstånd. Detta försökte dock undvikas genom att, översättningen 
diskuterades, samt att ord som inte förstods slogs upp. Under analysprocessens 
gång missuppfattades underkategoriernas betydelse, vilket ledde till att ett steg i 
processen fick göras om, vilket tog lite extra tid men vägdes upp med att resultatet 
blev djupare och bättre.   
 
Resultatet i föreliggande studie bygger på sju vetenskapliga artiklar, vilket är i 
minsta laget. Tyvärr pekar litteratursökningarna som genomfördes på, att det inte 
finns mycket fler vetenskapliga artiklar som belyser kvinnor som drabbats av en 
hjärtinfarkt och deras livsvärld efter insjuknandet.    
 
Resultatdiskussion 
Kvinnorna i resultatet berättar att tiden efter hjärtinfarkten fylls med känslor av 
misslyckanden och värdelöshet. Några kvinnor konstaterar att de inte är samma 
person som innan hjärtinfarkten och att deras liv inte är värt att leva längre. 
Johansson-Sundler (2008) menar i sin studie, att sjukdomsprocessen efter en 
hjärtinfarkt leder till frågor om meningen med livet. I resultatet framkommer även 
att kvinnorna känner sig stressade och sårbara när de tänker på sitt skadade hjärta. 
De är rädda för att drabbas av en ny hjärtinfarkt och för att dö. Utskrivningen från 
sjukhuset bidrar till att kvinnorna känner stor osäkerhet. Detta bekräftas i Johansson 
et al (2003) studie där det framkommer att de kvinnor som drabbats av en 
hjärtinfarkt känner en osäkerhet inför framtiden i upp till 25 år och ständigt oroar 
sig över om de kommer att drabbas av en ny hjärtinfarkt. 
 
Hjärtinfarkt är mer än bara ett akut sjukdomstillstånd. Det är något som kan komma 
att påverka och begränsa kvinnorna i deras livsvärld för en lång tid framöver. 
Hjärtinfarkt är något som i efterloppet skapar medvetenhet om hjärtats sårbara och 
livsviktiga funktion. Livet efter hjärtinfarkten är inte längre lika självklart, vilket 
gör att existentiella frågor väcks och att en rädsla för döden infinner sig. Därför är 
det som vårdpersonal viktigt att visa följsamhet för kvinnornas levda livsvärld och i 
detta fall visa förståelse för kvinnornas situation då de existentiella frågorna väcks. 
 
I resultatet framkommer att kvinnorna är förvånade över hur intensiv tröttheten är 
och hur den påverkar deras vardagliga liv. Perioden efter hjärtinfarkten upplevs som 
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fysisk utmattning, nedstämdhet, depression och emotionell labilitet. I Stewart och 
Davidson et al (2000) studie framkommer det att den emotionella påverkan är stor 
efter en hjärtinfarkt. White och Grohs studie (2007) bekräftar att hela 40 % av 
kvinnorna i studien rapporterar mild till moderat depression efter en hjärtinfarkt. 
Ericson och Ericson (2008) tar i sin bok upp att depression är vanligt i efterloppet 
till en hjärtinfarkt, särskilt hos kvinnor. Kvinnorna beskriver dock ofta sina 
depressionsbesvär snarare som trötthet. I resultatet beskriver kvinnorna även att de 
har mist kontrollen över kroppen. Det är stressande att komma hem och inse hur 
mycket det är att göra i hemmet. Kvinnorna menar att de inte får det stödet och 
hjälpen de behöver. Detta bekräftar Johansson et al (2003) där kvinnorna berättar 
att tiden efter att de lämnat sjukhuset var den värsta perioden. De var i behov av 
mycket stöd och hjälp men fick inte vad de efterfrågade. Ericson och Ericson 
(2008) menar att psykosociala faktorer som negativ stress är en påverkbar faktor 
som kan bidra till hjärtinfarkt.  
 
Förlust av fysisk styrka och att kvinnorna inte längre kan utföra allt som innan kan 
innebära en stor påfrestning. Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd som kan leda till 
depression, vilket kräver uppmärksamhet från sjukvården. Därför är det av stor vikt 
att rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt inte enbart präglas av den medicinska 
diagnosen, utan även av en förståelse för kvinnornas känslomässiga situation. 
Sjukvården bör även vara observant på kvinnornas stress inför hemsituationen och 
därmed förebygga nya hjärtinfarkter genom att skapa rehabiliteringsprogram som 
hjälper kvinnorna att hantera den stress de upplever. Rehabiliteringsprogram bör 
utformas så att kvinnornas hela livsvärld tas i bejakande. 
 
Det framkommer i resultatet att kvinnorna funderar över vad hjärtinfarkten innebär 
för det fortsatta livet, de vill göra allt de planerat i livet, de vill inte dö. Johansson-
Sundler (2008) menar, att de kvinnor som drabbats av en hjärtinfarkt upplever det 
som att leva med en kropp som när som helst kan svika. Hjärtinfarkten är ett hot 
mot existensen. I resultatet framkommer också att kvinnorna beskriver ett mönster 
av att förlora kontrollen över sin hemsituation, vilket innebär förlorandet av den 
personliga rollfunktionen, som vidare leder till känslor av underlägsenhet. 
Kvinnorna vill vara behövda, sedda och bekräftade i hemmet. Schenk-Gustafsson 
(2008) skriver att kvinnornas olika roller i livet påverkar sjukdomsförloppet, 
speciellt när det gäller hjärtkärlsjukdomar. Ett liv som kvinna tar på krafterna och 
innebär bland annat att ge allt på jobbet, vara den perfekta hustrun, mamma, dotter, 
svärdotter, mormor, farmor samt en samlande kraft för släkt och vänner.  
 
Hjärtinfarkt är något som förändrar kvinnornas förutsättningar i livet och gör att 
kroppens självklara plats och funktion ifrågasätts. Det är av stor vikt att kvinnorna 
hittar nya vägar att förhålla sig till sin kropp, vilket om inte sker skulle kunna leda 
till minskad livslust och att meningen med livet ifrågasätts. Resultatet visar, att 
kvinnorna starkt förknippar sin styrka med rollen i hemmet och att inte längre 
kunna göra det de kunde innan upplevs som en svaghet. Det är till stor del genom 
hemmet och familjen som kvinnorna känner bekräftelse i sin livsvärld.  
 
I resultatet framkommer att några kvinnor förnekar sin hjärtinfarkt och tror att det 
är det sista de ska drabbas av. Johansson-Sundler (2008) skriver att kvinnor söker 
vård senare än män och att de sällan relaterar symtomen till en hjärtsjukdom. De tar 
inte sina symtom lika allvarligt, vilket kan bero på att de inte är medvetna om att 
det inte bara är män, utan även kvinnor som kan drabbas av en hjärtinfarkt. I 
resultatet framkommer också att några av kvinnorna anser att 
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rehabiliteringsprogrammen i efterloppet av hjärtinfarkten inte ger dem något. Det 
framkommer även att råden de får från sjukvården är allmänna och inte individuellt 
anpassade. Enligt Socialstyrelsens (2008b) står det att ett rehabiliteringsprogram 
bör vara utformat så att det är anpassat efter den enskilda patienten. Målet för 
sjukvården är att rehabiliteringen ska anpassas till varje individ oavsett kön, ålder 
och sjukdomsbild. Varje patient ska vid varje enskilt tillfälle få den bästa 
behandlingen utifrån sina förutsättningar. Det går också att läsa att skillnaderna 
eller likheterna, av behandlingseffekterna i samband med och efter en hjärtinfarkt 
för kvinnor och män, är ofullständigt beskrivna och inte ens analyserade.  
 
Ur ett livsvärldsperspektiv kan det innebära att de kvinnor som förnekar sin 
sjukdom kommer att leva i en lika oreflekterad livsvärld som innan hjärtinfarkten. 
Om vi inte reflekterar över vår livsvärld, hur ska vi då kunna förändra den? För att 
kunna anpassa sig till livet efter en hjärtinfarkt krävs en hel del förändringar. En av 
anledningarna till att några kvinnor i studien förnekar sin hjärtinfarkt kan vara, att 
kvinnor idag ser hjärtinfarkt som en mans sjukdom som inte kvinnor drabbas av och 
att de därför har svårt att relatera sig med hjärtinfarkten. Rehabiliteringsprogram 
bör i större utsträckning baseras på vetenskapliga studier som är baserade även på 
kvinnor, då kvinnor och män kan ha olika behov i efterloppet av en hjärtinfarkt.    
 
SLUTSATS 
 
Hjärtinfarkt är ett sjukdomstillstånd som innebär många förändringar i livsvärlden 
för de kvinnor som drabbas. Livet efter en hjärtinfarkt involverar känslor av 
osäkerhet inför livet, rädsla för döden samt att mista kontrollen över kroppen. Hos 
kvinnor som drabbas av en hjärtinfarkt gör sig den oreflekterade livsvärlden påmind 
vilket gör att många existentiella frågor väcks. För att kunna återfå det naturliga 
förhållningssättet till livsvärlden krävs det att kvinnorna får en chans att bearbeta 
samt får stöd i att hantera livet efter hjärtinfarkten. För att kunna anpassa 
rehabiliteringsprogram som möter kvinnors behov i efterloppet av en hjärtinfarkt, 
efterlyser författarna fler studier som belyser kvinnors livsvärld i efterloppet av en 
hjärtinfarkt, samt en sjukvård med holistisk syn, där kvinnornas subjektiva livsvärld 
bejakas. Författarna efterlyser även en ökad spridning av kunskap om kvinnor och 
hjärtinfarkt i samhället.  
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Medline 
sökning: 1 

Svedlund, M., 
Axelsson, I. 
Sverige. 

Acute myocardial infarction 
in middle-aged women: 
narrations from the patient´s 
and their partners during 
rehabilitation 

Intensive and 
Critical Care 
Nursing (2000). 

Syftet med studien var 
att undersöka meningen 
av levda upplevelser 
efter en akut hjärtinfarkt 
och hur det är att vara 
make till en kvinna som 
drabbats av en 
hjärtinfarkt.  

Nio kvinnor och deras partners 
intervjuades tre och tolv 
månader efter en akut 
hjärtinfarkt. Intervjuerna skrevs 
om och tolkades utifrån en 
fenomenologisk och 
hermeneutisk metod. 

Resultatet visade att 
deras upplevelser av 
sjukdomen innehöll två 
teman, ett behov av 
rehabilitering och 
förlorad frihet. 

Mellan 

Medline 
sökning: 2 

Sjöström-
Strand, A., 
Fridlund, B. 
Sverige. 

Women`s descriptions of 
coping with stress at the 
time of and after a 
myocardial infarction: A 
phenomenographic analysis 

Canadian Journal 
of Cardiovascular 
Nursing (2006). 

Syftet med studien var 
att beskriva och 
undersöka hur kvinnor 
hanterar stress tiden 
under och efter en 
hjärtinfarkt. 

En deskriptiv kvalitativ design 
med fenomenologisk ansats 
gjordes. Tjugo kvinnor 
intervjuades under 
sjukhusvistelsen och fyra, sex 
och tio månader efter 
hjärtinfarkten. 

Tankfulla utspel, social 
tillhörighet var 
identifierade som en 
väg att hantera stress 
under och efter 
hjärtinfarkten. 

Mellan 

CINAHL 
sökning: 1 

Sjöström-
Strand, A., 
Fridlund, B. 
Sverige. 

Stress in women´s daily life 
before and after a 
myocardial infarction: a 
qualitative analysis 

The Authors. 
Journal 
compilation  
(2007). 

Syftet med studien var 
att beskriva och utforska 
kvinnors upplevelser av 
stress före och efter en 
hjärtinfarkt. 

Två intervjuer gjordes, den 
första under sjukhusvistelsen 
och den andra fyra till tio 
månader efter hjärtinfarkten. 
Analysen av intervjuerna 
gjordes utifrån en 
fenomenografisk ansats. 

Efter utskrivningen från 
sjukhuset, både ville 
och behövde kvinnorna 
stöd eftersom att de var 
vettskrämda över att 
komma hem. 

Mellan 
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Bilaga 3 (2): Resultatöversikt 
      
Från 
sökning 

Författare och 
land 

Titel Tidskrift 
och årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

Elin@Blek-
inge. HEART 
& LUNG. 
(2002). 31, 
(5).  

Kerr, E.E., 
Fothergill-
Bourbonnais, F. 
Canada.  

The recovery 
mosaic: Older 
women´s lived 
experiences after 
a myocardial 
infarction 

HEART & 
LUNG 
(2002).  

Syftet med studien var att 
undersöka upplevelser och 
återhämtandet hos kvinnor 
65 år och äldre, under den 
första tiden efter en akut 
hjärtinfarkt. 

Studien var utformad utifrån 
Heideggers fenomenologi, 
syfte, sampling och 
understrukturerade 
interaktiva intervjuer. Data 
analyserades genom 
hermeneutisk 
tolkningsprocess.  

Analysen avslöjade att 
återhämtandet för dessa 
kvinnor var högt kontexuellt 
och överensstämde med livets 
upplevelser och påminde om 
mosaik, vilket kvinnorna 
beskrev som att skapa en ny 
bild av sig själva.    

Hög 

Elin@Blek-
inge. Journal 
of Advanced 
Nursing. 
(2002). 32, 
(6). 

Jackson, D., Daly, 
J., Davidson, P., 
Elliott, D., 
Cameron-Traub, 
E., Wade, V., 
Chin, C., 
Salamonson, Y. 
Australien. 

Women 
recovering from 
first- time 
myocardial 
infarction (MI): a 
feminist 
qualitative study  

Journal of 
Advanced 
Nursing 
(2000). 

Syftet var att undersöka 
upplevelser under 
återhämtningen hos en 
grupp kvinnor som överlevt 
en första hjärtinfarkt, under 
den första tiden efter 
utskrivningen från sjukhuset. 

Tio kvinnor som överlevt en 
hjärtinfarkt intervjuades med 
hjälp av öppna-slutna semi-
strukturerade intervjuer. 
Tidsschemat som 
tillämpades var 7, 14 och 21 
dagar efter utskrivningen 
från sjukhuset.  

Resultatet avslöjade att 
återhämtnigen upplevdes som 
en komplex process, som 
initialt karaktäriserades av 
rädsla och osäkerhet som 
senare i studien ersattes av en 
mer positiv syn, mer energi och 
en känsla av självförtroende 
inför framtiden.  

Hög 

Elin@Blek-
inge. 
Psychology, 
Health & 
Medicine. 
(2007). 12, 
(3).  

White, J., Hunter, 
M., Holttum, S. 
England. 

How do women 
experience 
myocardial 
infarction? A 
qualitative 
exploration of 
illness 
perceptions, 
adjustment and 
coping  

Psychology 
Health & 
Medicine 
(2007). 

Studiens syfte var att 
utforska kvinnornas 
anpassningsförmåga till 
hjärtinfarkten, påverkan på 
deras förhållande och 
arbete.  

Fem kvinnor som genomgått 
sin första hjärtinfarkt blev 
intervjuade med hjälp av ett 
semistrukturerat format och 
blev uppringda två månader 
senare. Data analyserades 
genom tolkande 
fenomenologisk analys. 

För många deltagare väckte 
händelsen oväntad osäkerhet 
och senare känslor bortom den 
accepterade depressionen och 
ångesten. Kvinnorna 
tenderade att minimisera 
symtom och påverkan av 
händelsen och visade en stark 
känsla av optimism och hopp 
om att livet snart skulle återgå 
till det normala.    

Mellan 
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Bilaga 3 (3): Resultatöversikt 
      
Från 
sökning 

Författare 
och land 

Titel Tidskrift och 
årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalité 

CINAHL 
sökning: 3 

Dorion-Maillet, 
N., Meagher-
Stewart, D. 
Canada. 

THE UNCERTAIN 
JOURNEY: 
Women´s 
Experiences 
following a 
Myocardial 
Infarction  

Canadian Journal 
of Cardiovascular 
Nursing (2006). 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
kvinnornas 
erfarenheter efter 
en hjärtinfarkt. 

En kvalitativ fenomenologisk 
studie utifrån semistrukturerade 
intervjuer. Två intervjuer gjordes, 
den första två veckor efter 
utskrivningen från sjukhuset och 
den andra sex till åtta veckor 
senare. 

Kvinnorna kände en 
överväldigande känsla av 
osäkerhet över att leva med 
hjärtsjukdom. För kvinnorna blev 
det ett uppvaknande att ha 
drabbats av en hjärtinfarkt, de 
trodde inte att hjärtinfarkt var en 
vanlig sjukdom.  

Mellan 
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Bilaga 4 (1): Innehållsanalys  
     
Källa Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Women recovering 
from first-time 
myocardial infarction 
(MI): a feminist 
qualitative study. s. 
1409. 

"I am scared I will have 
another heart attack, 
but if I don´t think 
about it, it might not 
happen." 

Jag är rädd för en ny 
hjärtinfarkt. 

Rädd för en 
ny hjärt-
infarkt. 

Rädslan för en 
ny hjärtinfarkt 

Sårbarheten 

How do women 
experience 
myocardial 
infarction? A 
qualitative 
exploration of illness 
perceptions, 
adjustment and 
coping. s. 283. 

"Lynda discribed 
herself as being easily 
startled, lacking the 
confidence to go out 
alone." 

Lynda känner sig 
lättskrämd och saknar 
självförtroende.  

Lättskrämd 
och saknar 
av själv-
förtroende. 

Osäkerheten 

Acute myocardial 
infarction in middle-
aged women: 
narrations from the 
patients and their 
partners during 
rehabilitation. s. 261.  

"Not being as strong 
as before and having 
to live life in another 
way were also signs of 
failure." 

Att inte vara lika stark 
och vara tvungen att 
leva livet annorlunda 
var ett tecken på 
misslyckande. 

Annorlunda 
liv. Miss-
lyckande. 

Känslor av 
misslyckande 

Acute myocardial 
infarction in middle-
aged women: 
narrations from the 
patients and their 
partners during 
rehabilitation. s. 260. 

"…I feel that there is 
so much I want to do 
but there is a limit. I 
can´t manage as 
before… when I am so 
tired that when I start 
(to read a book) I don’t 
understand." 

Jag vill göra mycket 
men är för trött.  

Är för trött. Tröttheten och 
svagheten 

När kroppen 
sviker 

The recovery 
mosaic: Older 
women´s lived 
experiences after a 
myocardial infarction. 
s. 361. 

"…and I find I am tired 
more then I used to be. 
I put my head down 
practically near every 
afternoon. It´s not what 
I´d like to do… it´s not 
what I ordinarily… I´d 
be out doing 
something." 

Är tröttare nu. Vilar 
ofta. Det är inte vad 
jag vill.  

Trött, vilar 
ofta, vill inte 
det.  

Stress in women´s 
daily life before and 
after a myocardial 
infarction: a 
qualitative analysis. 
s. 12. 

"When I came home 
from the hospital, 
realising how much I 
had to do was very 
hard and it was very 
stressful to see all the 
dust on the floor.” 

Det var stressfullt och 
hårt att inse hur 
mycket jag hade att 
göra i hemmet. 

Att ha mycket 
att göra var 
stressande. 

Behovet av 
stöd och hjälp 

 



 

10 
 

 
Bilaga 4 (2): Innehållsanalys 
 
THE 
UNCERTAIN 
JOURNEY: 
Women´s 
Experiences 
following a 
Myocardial 
Infarction. s. 19. 

“I am not looking 
for a 
guarantee….but 
do people live 
after a heart 
attack? Is my 
heart healing." 

Överlever folk 
efter en 
hjärtinfarkt? 
Läker mitt 
hjärta?  

Läker hjärtat? Tankar om 
morgondagen 

Anpass-
ningen till 
det nya livet 

The recovery 
mosaic: Older 
women´s lived 
experiences after 
a myocardial 
infarction. s. 361. 

"Well, I more or 
less became 
reconsiled with 
the idea that I 
had a heart 
condition, you 
know, and I had 
a blockage and 
had to put up 
with that." 

Jag har mer eller 
mindre förlikat 
mig med att jag 
haft en 
hjärtinfarkt.  

Förlikelse med 
hjärtinfarkten. 

Framtidstron 

Acute myocardial 
infarction in 
middle - aged 
women: 
narrations from 
the patients and 
their partners 
during 
rehabilitation. s. 
260. 

"The women 
wanted to feel 
needed and to 
get along on 
there own, i.e. 
they did not want 
to be dependent 
on there relatives 
or be a burden 
for them."   

Kvinnorna vill 
känna sig 
behövda och 
klara sig själva. 
De vill inte vara 
beroende av sina 
släktingar  eller 
vara en börda.  

Vill vara behövd 
och oberoende. 
Börda för 
familjen. 

Familje-
relationen  

THE 
UNCERTAIN 
JOURNEY: 
Women´s 
Experiences 
following a 
Myocardial 
Infarction. s. 18. 

"I thought, pinch 
me I am 
dreaming I 
couldn´t belive it. 
I am 33 and 
thought this can´t 
be happening to 
me." 

Jag tänkte nyp 
mig jag drömmer 
jag kunde inte tro 
det. Jag är 33, 
trodde inte detta 
skulle hända 
mig. 

Jag är 33. 
Trodde inte detta 
skulle hända 
mig. 

Överraskelsen 
och för- 
nekelsen 

How do women 
experience 
myocardial 
infarction? A 
qualitative 
exploration of 
illness 
perceptions, 
adjustment and 
coping. s. 282. 

"I find groups 
quite stressful…I 
didn´t really want 
to define my life 
in terms of being 
in Rehab …. I 
didn´t think it was 
a top priority.... 
There weren´t 
questions I 
wanted to ask, or 
that I couldn´t get 
an answer to 
elsewhere." 

Jag tycker 
grupper är 
stressande. 
Frågorna jag har 
kan jag få svar 
på genom andra 
sätt. 

Grupper är 
stressande, 
frågor kan sökas 
svar på genom 
andra sätt. 

Rehabilitering-
en 
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