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SAMMANFATTNING 

Bakgrund. Livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt minskar risken för återinsjuknande i 

hjärtinfarkt samt förtidig död. Trots denna vetskap är upplevelsen av att stå inför en 

livsstilsförändring en komplex och svår utmaning för patienter med hjärtinfarkt. Syfte. Att 

undersöka vilka faktorer patienter med hjärtinfarkt upplever möjliggör alternativt försvårar ett 

genomförande av livsstilsförändringar. Metod. En syntetisering av 12 studier med kvalitativ 

metod har genomförts enligt Noblit och Hare (1988) meta-etnografi. Resultat. Fem teman 

framkom efter syntetiseringen: Sjukdomsinsikt, Upplevelse av kontroll, Kunskapens 

betydelse, Det sociala sammanhanget och Omgivningen och miljöns betydelse. Att känna ett 

socialt stöd omkring sig samt uppleva kontroll över sin sjukdom och rehabilitering var 

faktorer som möjliggjorde ett genomförande av livsstilsförändringar. Brist på socialt stöd och 

upplevelse av kontroll ansågs vara hämmande faktorer. Slutsats. Resultatet kan beskrivas 

utifrån Inre och Yttre Faktorer. De inre faktorerna berörde deltagarnas känslomässiga och 

fysiska upplevelser och de yttre faktorerna berörde personer, miljöer och sammanhang runt 

omkring deltagarna som hade betydelse för ett genomförande av livsstilsförändringar. 

Kunskapen om vilka faktorer som påverkar ett hälsofrämjande beteende är betydelsefull för 

sjuksköterskan i arbetet med att motivera och stödja patienter till livsstilsförändringar efter 

hjärtinfarkt. 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, Kvalitativa studier, Livsstilsförändringar, Upplevelser 
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Patients experiences of lifestyle changes after myocardial infarction. Master’s Thesis in Caring 
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ABSTRACT 
Background. Lifestyle changes after myocardial infarction reduces the risk of a recurrence 

of heart attack and premature death. Despite this knowledge, the experience of facing a 

lifestyle change is a complex and difficult challenge for patients with myocardial infarction. 

Aim. Describe patients experience after myocardial infarction about facilitating and 

constraining factors related to lifestyle changes. Method. A synthesis of 12 studies with 

qualitative method has been implemented according to the interpretation of Noblit and Hare 

(1988) meta-ethnography. Results. Five themes emerged after synthesizing: Disease 

awareness, perception of control, importance of knowledge, the social context and the 

influence of the environment. The experience of social support and the perception of control 

over the rehabilitation, were facilitating factors of lifestyle changes. While experiencing lack 

of social support and lack of control was constraining factors. Conclusion. The result can be 

described by internal and external factors that patients felt were relevant to lifestyle changes. 

The internal factors were characterized by emotional and physical experience. The external 

factors affected people and contexts in the environment surrounding the patients. Knowledge 

of the factors influencing health behavior is important for the nurse in the process of 

motivating and supporting patients to lifestyle changes after myocardial infarction. 
 

Keywords: Experience, Lifestyle changes, Myocardial infarction, Qualitative studies. 
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Introduktion 
Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland både män och kvinnor i Sverige 

idag, samtidigt har dödstalet minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet.  Bara mellan 2008-

2011 sjönk dödligheten med 24 procent för männen och 20 procent för kvinnorna 

(Socialstyrelsen, 2012). Sekundärprevention efter hjärtinfarkt handlar om att genom en 

kombination av livsstilsförändringar och medicinsk behandling förhindra en fortsatt 

sjukdomsprocess, risken för en ny hjärtinfarkt samt att förhindra förtidig död 

(Socialstyrelsen, 2008 a). De livsstilsfaktorer som visar sig ha en avgörande betydelse både 

enskilt och tillsammans när det gäller minskad dödlighet och ett återinsjuknande i hjärtinfarkt 

är rökstopp, fysisk aktivitet och en omläggning av kosten till medelhavsdiet (Critchley & 

Capewell 2004, Socialstyrelsen 2008 b, De Lorgeril, Salen, Martin, Monjaud,  Delaye, & 

Mamelle 1999). Socialstyrelsens senaste rekommendationer för riktlinjer inom hjärtsjukvård 

från 2008, har lagt stör vikt vid insatser till att stödja patienter till livsstilsförändringar. Den 

nya inriktningen inom hjärtsjukvården visar att arbetet med livsstilsförändringar ligger i tiden 

och är ett prioriterat område för hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2008 a). Med 

utgångspunkt från aktuell forskning och nya riktlinjer inom området livsstilsförändringar 

efter hjärtinfarkt har en metasyntes valts att genomföras. Detta för att skapa en större helhet 

utifrån rådande kunskap om den här patientgruppens upplevelser av faktorer som påverkar 

genomförandet av livsstilsförändringar. Metasyntesen spelar en stor roll inom utvecklingen 

av evidensbaserad vård (Polit& Beck, 2012). Enligt Cobb, Brown & Davis, (2006) finns det 

ett stort gap mellan de evidensbaserade rekommendationerna och den kliniska praktiken inom 

området livsstilsförändringar. Hälso- och sjukvårdspersonal har i uppgift att minska den 

klyftan och det görs bäst genom att stödja patienterna och motivera dem i arbetet med att 

förändra livsstilen (Cobb, Brown & Davis, 2006). En djupare kunskap utifrån patienternas 

upplevelser av livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt kan öka förståelsen för följsamheten till 

dessa förändringar. Det är kunskap som skulle kunna förbättra hälso- och sjukvårdens stöd till 

den här patientgruppen.   

Litteratursammanställning 

Att drabbas av hjärtinfarkt är en traumatisk sjukdomshändelse som kan få avgörande 

betydelse för det fortsatta livet. Kunskap om patienters upplevelser av 

återhämtningsprocessen efter hjärtinfarkt är av stor vikt för omvårdnaden av den här 

patientgruppen (Hilding, Fridlund & Lindell, 2006). Enligt Hilding, Fridlund och Lindell 

(2006) kan patientens upplevelser av återhämtningsprocessen efter hjärtinfarkt beskrivas 
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utifrån tre mönster; förmåga, begränsningar och omorientering. Förmåga till självhjälp men 

även att kunna ta emot hjälp av andra var egenskaper som underlättade 

återhämtningsprocessen. Att få stöd och bli bekräftad av personer i omgivningen ansågs vara 

betydelsefullt likaså att möta andra människor i samma situation med liknande upplevelser 

(Hilding, Fridlund & Lindell, 2006) . Rädsla och smärta var två faktorer som patienterna 

upplevde begränsade deras vardagliga liv. Rädslan att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt 

fanns ständigt närvarande vilket kunde hindra patienten att gå utanför dörren. Hjärtinfarkten 

kunde även medföra en positiv erfarenhet. Att ha genomgåt en hjärtinfarkt kunde upplevas 

som en vändpunkt i livet vilket innebar en omorientering där nya värderingar eftersträvades. 

Detta bidrog till en ökad motivation att genomföra vissa beteendeförändringar (Hilding, 

Fridlund & Lindell, 2006). Även Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008) beskriver att 

hjärtinfarkten kunde upplevas som en vändpunkt i livet med en omorientering av nya värden. 

En viktig del i återhämtningen var att kunna hantera konsekvenserna efter hjärtinfarkten. 

Fysiska hälsoproblem, känslomässiga reaktioner, livsstilsförändringar och förändringar i det 

sociala livet var något som patienterna kämpade med dagligen. Här var omgivningens stöd 

betydande för att hämta ny kraft (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008).  

Enligt Ostergaard Jensen, och Petersson (2003) kunde tankar kring sin egen dödlighet ge 

upphov till känslomässiga reaktioner som hjälplöshet och rädsla samt skuldkänslor för 

tidigare levnadsvanor. Att plötsligt drabbas av hjärtinfarkt kunde leda till känslor av chock 

och obegriplighet. Upplevelsen av gott hälsotillstånd tidigare i livet kunde betraktas som en 

slags garanti för att ”sjukdom drabbar andra och inte mig”. Hjärtinfarkten blev ett 

uppvaknande till att påbörja livsstilsförändringar (Ostergaard Jensen & Petersson, 2003). För 

många patienter var det svårt att förstå att kranskärlssjukdom är en kronisk sjukdom. Vid 

uteblivna symtom eller bara lättare kärlkrampsbesvär upplevde patienterna en svårighet att 

motiveras till livsstilsförändringar (Moore, Kimble och Minick, 2010). Medicinsk eller 

kirurgisk behandling kunde tolkas som att sjukdomen var botad, vilket kunde resultera i 

minskat intresse till vidare förändringar av livsstilen. En vanlig uppfattning hos patienter som 

genomgått hjärtinfarkt var att kranskärlssjukdomen bestod av en rad mer eller mindre akuta 

episoder snarare än en kronisk sjukdom. Denna uppfattning påverkade patientens förmåga till 

beteendeförändring (Moore, Kimble och Minick, 2010).  

Orsaken till hjärtinfarkt beror till 90 procent av levnadsvanorna rökning, matvanor och fysisk 

inaktivitet samt biologiska riskfaktorer som övervikt, hypertoni, blodfettsrubbning och 

diabetes (Socialstyrelsen 2008 b). Betydelsen av att sluta röka för att förhindra en utveckling 
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av hjärt- och kärlsjukdom är sedan tidigare konstaterat men vilka hälsoeffekter ett rökstopp 

har för dem som redan fått diagnosen hjärt-kärlsjukdom har varit omtvistat (Critchley & 

Capewell, 2004). En systematisk litteratursammanställning av Critchley och Capewell (2004) 

visade dock på en slående effekt vad gäller minskad dödlighet hos patienter med hjärtinfarkt 

som slutat röka. En annan livsstilsförändring som visat sig ge ökad överlevnad hos patienter 

med hjärtinfarkt var en kostomläggning till medelhavsdiet (De Lorgeril, Salen, Martin,  

Monjaud, Delaye & Mamelle, 1999). Medelhavsdiet kännetecknas i stora drag av mer frukt 

och  grönsaker, vegetabiliskt fett i form av oljor och margarin istället för smör, rött kött i 

utbyte mot fågel (De Lorgeril et al, 1999). Fysisk aktivitet ökar överlevnaden hos patienter 

oberoende av typ av kranskärlssjukdom (Todd, Bradnam, Cooke & Ballantyne, 1991). Att 

vara fysiskt aktiv minskar risken för hjärtinfarkt genom att sänka blodtryck och blodfetter, 

men det ger även upphov till andra positiva effekter som lägre nivåer av självrapporterad 

rökning (Todd, Bradnam, Cooke & Ballantyne, 1991).   

 

Att förbättra individens förmåga till att känna igen riskfaktorer är det första steget i arbetet 

med livsstilsförändringar (Zerwic, King & Wlasovicz, 1997). Det råder bristfällig kunskap 

hos patienter som genomgått hjärtinfarkt att identifiera riskfaktorer relaterade till livsstilen. 

De patienter som är medvetna om sina riskfaktorer har större chans att lyckas med 

beteendeförändringar (Deaton och Namasivayam, 2004). Insatser riktade mot sekundär 

prevention hjälper patienter att reducera sina riskfaktorer och underlättar arbetet med 

livsstilsförändringar (Zöhre & Hatice, 2010, Worcester, Stojcevski, Murphy & Goble, 2003). 

Att delta i ett program för sekundärprevention har visat sig ge långsiktiga positiva effekter på 

rökstopp, kostomläggning samt fysisk aktivitet hos patienter även lång tid efter programmets 

avslut (Worcester et al, 2003, Zöhre & Hatice, 2010). Det primära målet med sekundär 

prevention efter en hjärtinfarkt är att få ner patientens nivåer av LDL (low density 

lipoprotein) och öka HDL (high density lipoproteins) i blodet, då detta har den mest 

avgörande betydelsen för att förhindra ett återinsjuknande i hjärtinfarkt. Lipidsänkande 

mediciner har blivit standard vid behandling av kranskärlssjukdom under de senaste åren men 

trots det visar studier att livsstilsförändring har en avgörande betydelse vid behandling av risk 

faktorer (Cobb, Brown & Davis, 2006).  

Hjärtrehabiliteringsprogram är en form av sekundärpreventions åtgärd och innebär 

koordinerade, multipla åtgärder utformade till att optimera hjärtpatientens fysiska, psykiska 

och sociala funktion (Socialstyrelsen, 2008 b). Hjärtrehabiliteringsprogram har visat sig ge 
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långsiktiga resultat för patienter när det gäller att lägga om livsstilen och minimera 

riskfaktorerna (Milligan, 2012). Hälsosammare kostvanor och regelbunden fysisk aktivitet är 

de livsstilsfaktorer som visat stört förbättringspotential hos patienter som deltagit i 

hjärtrehabilitering. Upplevelse av förbättrad livskvalitet är en annan positiv effekt som 

uppmätts. Anledningen till patienters ökade följsamhet till livsstilsrekommendationer anses 

bero på den information och utbildning som bedrivs inom hjärtrehabiliteringsprogrammen 

(Chatziefstratiou, Giakoumidakis & Brokalaki, 2013). Trots forskning som visar fördelarna 

med att delta i hjärtrehabilitering så är det relativt få patienter som väljer att medverka. Detta 

tros bero på psykologiska faktorer som för exempelvis viljan att ändra på ett beteende 

(Cooper, Lloyd, Weinman & Jackson, 1999).  

 

Betydelsen av att genomföra livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt är väl beskrivet i 

litteraturen (Critchley och Capewell 2012, De Lorgeril, Salen, Martin,  Monjaud, Delaye & 

Mamelle 1999, Todd, Bradnam, Cooke & Ballantyne 1991). Vad som också är intressant i det 

här sammanhanget är att lyfta fram hur ett beteende kan förklaras teoretiskt för att bättre 

förstå patienters upplevelser av faktorer som påverkar livsstilsförändringar. Vilka faktorer 

som påverkar en individs beteende kan förklaras genom Ajzens teori om planerat beteende 

(The Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 1991). Teorin om planerat beteende har ansetts 

vara en universal modell för att förklara socialt beteende och det centrala för teorin är 

individens intension för ett genomförande av beteenden (Ajzen, 1991). Intensionerna 

innefattar motiverande faktorer som påverkar dessa beteenden. De ger en indikation på hur 

hårt individen är villig att kämpa samt hur mycket ansträngning de kan tänkas lägga ner i 

syfte att utöva det aktuella beteendet. En regel är att ju starkare intension desto större chans 

att lyckas med utövandet. Intensionen till att utföra ett visst beteende förklaras genom tre 

oberoende faktorer: Upplevelse av beteendemässig kontroll som betyder i vilken grad 

individen känner att utförandet av prestationen står under hans/hennes kontroll. Subjektiv 

norm, individens upplevelse av social press till att utföra ett visst beteende. Individens attityd 

som kan vara positiv eller negativ beroende på tidigare erfarenheter av ett beteende (Ajzen 

1991). Armitage (2005) undersökte i sin studie om livsstilsrelaterade beteenden som fysisk 

aktivitet kunde förklarats genom teorin om planerat beteende. Studiens resultat fick stöd i 

teorin att intensionen med träning och det faktiska träningsbeteendet hade ett samband med 

teorin om planerat beteende (Armitage, 2005). Enligt Gardner och Hausenblas (2005) är 

teorin om planerat beteende en passande modell för att förutse människors intensioner när det 
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kommer till beteendeförändringar som diet och träning, men de belyser samtidigt vissa 

svagheter med modellen när det handlar om att förutse själva beteendet i sig. 

 

Syfte 

 Syftet är att undersöka vilka faktorer patienter med hjärtinfarkt upplever möjliggör 

alternativt försvårar ett genomförande av livsstilsförändringar.  

Metod 
En metasyntes har valts att göras inom området patienters upplevelser av livsstilsförändringar 

efter hjärtinfarkt. Detta för att utifrån enskilda studier skapa en större helhet och högre 

abstraktionsnivå om vad det är patienter upplever möjliggör eller försvårar genomförandet av 

livsstilsförändringar. Genom att utifrån de primära studierna undersöka faktorer som 

patienter upplever har en inverkan på livsstilsförändringar, så skapas en större helhet inom 

detta område. Enligt Polit och Beck (2012) är metasyntesen ett systematiskt tillvägagångssätt 

för att granska och integrera resultat från studier med kvalitativ metod och som grundar sig 

det naturalistiska paradigm. Forskningen inom naturalismen betonar människans komplexitet 

och förmåga att forma och skapa egna verkligheter. Den naturalistiske forskaren vill 

framhäva den holistiska och individuella aspekten av människans liv (Polit och Beck, 2012).  

Det finns åtskilliga metoder och definitioner på hur en metasyntes ska genomföras. Thorne, 

Jensen, Kearney, Noblit, och Sandelowski (2004) definierar metasyntesen följande ” en 

familj av metodologiska tillvägagångssätt för att utveckla ny kunskap baserade på rigorösa 

analyser av befintliga kvalitativa forskningsresultat” (s.1343). Barnett-Page och Thomas 

(2009) har identifierat 12 olika metoder för syntetisering. Meta-etnografi enligt Noblit och 

Hares (1988) är en av dessa metoder och har valts att användas i den här litteraturstudien. 

Enligt Noblit och Hare (1988) är meta-etnografin en väl dokumenterad och vanlig metod till 

att föra samman kvalitativa forskningsrapporter. Metoden kan appliceras på studier trots olika 

metodologisk ansats. Studierna som ingår i syntesen behöver inte bestå av samma 

forskningsperspektiv, syfte, resultat eller tolkningar. Beslut om vilka studier som ska 

inkluderas baseras istället på dem som ger den mest värdefulla data utifrån frågeställningen 

(Noblit & Hare 1988). Meta-etnografin innefattar bestämmande nyckelord, fraser, metaforer 

och tankar som förekommer i alla eller några av studierna. Syftet är att undersöka samband 

mellan studierna så att samstämmighet och skillnader kan identifieras. Genom syntesen 

skapas nya tolkningar utifrån primära studier och fokus ligger på att konstruera tolkningar 
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snarare än analyser (Polit & Beck, 2012).  Meta-etnografin består av sju steg som beskrivs 

under rubriken meta-etnografi.  

Litteratursökning 

En systematisk och strukturerad litteratursökning har gjorts i de två elektroniska 

ämnesdatabaserna CINAHL och MedLine som tillsammans täcker områdena omvårdnad, 

hälsa och biomedicin (Polit& Beck, 2012). Litteratursökningen har genomförts enligt 

beskrivning av Abad-Corpa, Gonzalez-Gil, Barderas-Manchado, Cuesta- Benjumea, 

Monistrol-Ruano,  Mahtani- Chugani, och Martinez- Hernandez (2010). Initialt gjordes 

sökningar i databaserna i syfte att identifiera relevanta nyckelord som omfattade studiens 

syfte. I CINAHL headings identifierades följande nyckelord: Myocardial infarction, life style 

change, health behavior, diet, exercise, stress management, smoking cessation, secondary 

prevention, rehabilitation cardiac och qualitative studies. I MedLine identifierades följande 

MeSH (medical subject heading) termer som kom att användas som nyckelord: myocardial 

infarction, health behavior, diet reducing, exercise, stress psychological, smoking cessation, 

secondary prevention, rehabilitation cardiac, qualitative research och coronary heart 

disease.  

I det andra steget i litteratursökningen kombinerades nyckelorden med AND i respektive 

databas för att försäkras om att alla begrepp inkluderades i litteraturen. Sökningen gjordes av 

studier publicerade mellan åren januari 1992- december 2012. Bilaga 1.visar vilka 

sökkombinationer som gav antalet sökträffar i respektive databas. Även en manuell sökning 

genomfördes i referenslistorna av de artiklar från databassökningen som identifierats matcha 

studiens syfte. Inga av de dessa referenser valdes ut att ingå i syntesen eftersom de inte 

stämde överrens med studiens inklusionskriterier.  

Följande inklusionskriterier sattes upp för de studier som skulle ingå i syntesen; Kvalitativ 

metod, vetenskapligt granskade, publicerade på engelska och mellan tidsperioden 1992-2012. 

Studiernas deltagare ska vara patienter som genomgått hjärtinfarkt och gjort en eller flera 

livsstilsförändringar eller är under en beslutsprocess att genomföra livsstilsförändringar. 

Deltagarna ska vara över 18 år. 

Screening 

Databassökningen resulterade i 467 sökträffar. När alla titlar screenats återstod 183 artiklar 

där samtliga abstracts lästes igenom. I detta steg användes inklusionskriterierna för att på ett 

strukturerat sätt gallra ut de artiklar som inte överensstämde med studiens syfte. Artikeln 



 

7 
 

Condon och McCarthy (2006) gick inte att ladda ner utan beställdes via biblioteket . Efter 

screeningen återstod 16 artiklar som lästes noggrant i fulltext. Fyra stycken artiklar föll bort 

då dessa inte matchade inklusionskriteriet: deltagarna ska ha genomgått hjärtinfarkt samt 

gjort en eller flera livsstilsförändringar eller är under beslutsprocess att genomföra en eller 

flera livsstilsförändringar. För att följa screeningsprocessen, se bilaga 2.  

Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning av den metodologiska kvaliteten av de tolv studierna har genomförts 

med hjälp av bedömningsinstrumentet Critical Appraisal Skills Programme (CASP) för 

kvalitativa studier (www.casp-uk.net/wp-content/uploads/2011). CASP består av tio frågor 

var av de första två frågorna vill få svar på om där finns en tydlig redogörelse för syftet samt 

om kvalitativ metod är lämplig. Alla tolv studier svarade ja på dessa två frågor vilket var en 

förutsättning för att studien skulle kunna inkluderas i syntesen. Övriga frågor behandlade 

studiernas design, urvalsprocess och datainsamlingens lämplighet i förhållandet till syftet.  

Vidare berör frågorna relationen mellan forskare och deltagare, etiska ställningstaganden, 

dataanalysens och resultatets omfattning samt forskningens betydelse. Frågorna besvaras 

genom Ja, Nej eller Tveksamt. Resultatet av kvalitetsgranskningen kan ses i bilaga 3 och har 

tolkats följande: Sex av tolv studier har erhållit Ja på 80 % av frågorna och fyra stycken har 

erhållit 90 %. Dessa tio studier har bedömts vara av hög kvalitet. Två studier har fått Ja på 

samtliga frågor (100 %), vilka bedömts vara av mycket hög kvalitet. Alla tolv studier hade i 

olika omfattning beskrivit etiskt ställningstagande men sju stycken bedömdes ha en bristfällig 

beskrivning.  

Dataextraktion 

Ett dataextraktionsprotokoll upprättades för att få en överskådlig sammanfattning över de 

utvalda studierna (Bilaga 4). Information om studiernas författare, årtal, land, deltagare, syfte, 

metod, dataanalys är dokumenterade i protokollet. Även nyckelorden som framkom ur varje 

studie och de nya teman de kom att tillhöra dokumenterades här. 

Meta-etnografi 

Meta-etnografin enligt Noblit och Hare (1988) består av sju steg. Steg 1-3 berör 

förberedelserna till syntesen. I dessa steg beslutas om val av ämne, en litteratursökning 

genomförs och författaren lär känna sitt material. 

Steg 4. Efter att alla artiklar lästs igenom noggrant upprättades en lista med de utvunna 

metaforerna eller nyckelorden från varje studie för att identifiera samband eller motsägelser 

http://(www.casp-uk.net/wp-content/uploads/2011
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dem emellan. Två exempel på nyckelord som framkom var: Obeslutsamhet; Många 

deltagare upplevde stor obeslutsamhet vid genomförandet av livsstilsförändringar samt 

Målsättning: Att ha en tydlig målsättning var ett sätt för deltagarna att uppleva kontroll över 

sin rehabilitering. Dessa två nyckelord Obeslutsamhet och Målsättning kunde ställas i 

motsats till varandra. Enligt Noblit och Hare (1988) kan studierna relateras på tre olika sätt 

antingen direkt jämförbara, i motsats till varandra eller i linje med varandra. Steg 5. Studierna 

översätts in i varandra. En adekvat översättning behåller de centrala nyckelorden och 

metaforerna från varje studie när de översätts in i varandra. Detta steg består av en konstant 

jämförande process där syftet är att upptäckta och förklara likheter och motsättningar mellan 

studierna (Noblit & Hare 1988). Det var i detta steg som arbetet med att utvinna nya teman 

växte fram. Steg 6. Här låg utmaningen i att skapa en helhet utifrån vad varje individuell del 

hade medfört. I detta moment framkom fem nya övergripande teman; sjukdomsinsikt, 

upplevelse av kontroll, kunskapens betydelse, det sociala sammanhanget och omgivningen 

och miljöns betydelse. Exemplet med nyckelorden som nämndes ovan; obeslutsamhet och 

målsättning skapade tillsammans temat upplevelse av kontroll. Steg 7. Här presenteras 

sammanställningen av syntesen och som visas i resultatdelen. 

Etiska överväganden 

 The National Commission for the protection of Human Subjects of Biomedical and Behavior 

upprättade 1978 en etisk kod The Belmont Report, som beskriver tre etiska principer som 

forskningen bör vila på. 1.Välgörande; Forskaren måste använda strategier för att minimera 

skada och obehag. Deltagare kanske svarar på frågor som avslöjar personliga känslor eller 

ställningstaganden och detta är något som måste hanteras varsamt. Forskaren måste vara 

medveten om att hålla en professionell distans till deltagaren och får inte bli för 

känslomässigt engagerad. 2. Respekt för mänsklig värdighet; En studies deltagare har rätt att 

bestämma själv när hon eller han inte längre vill delta i studien. Deltagaren har även rätt att 

vägra lämna information. 3. Rättvisa; Beskriver respekten för deltagarens rätt till integritet 

och rättvis behandling. Studiens urval ska inte baseras på en speciell grupps utsatthet utan 

urvalet ska göras utefter studiens kriterier (Polit & Beck, 2012).  Dessa tre principer har 

funnits i åtanke när litteraturstudiens artiklar granskades.  

Resultat 
Litteraturstudiens urval består av 319 deltagare, var av 188 män och 131 kvinnor som 

genomgått hjärtinfarkt . Deltagarnas ålder sträcker sig mellan 27-88 år. Länder där studierna 
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utförts är; USA, Storbritannien, Irland, Sverige och Australien.  Resultatet av syntetiseringen 

gav upphov till fem nya övergripande teman som tillsammans utgör en större helhet då de 

besvarar studiens syfte som är att undersöka vilka faktorer patienter med hjärtinfarkt upplever 

möjliggör alternativt försvårar ett genomförande av livsstilsförändringar. En översikt över 

vilka studier som representerar de nya teman kan ses i bilaga 5. 

Följande nya teman är: sjukdomsinsikt, upplevelse av kontroll, kunskapens betydelse, det 

sociala sammanhanget, och omgivningen och miljöns betydelse.  

Sjukdomsinsikt 

En vanligt förekommande upplevelse hos deltagarna och som var ett återkommande ämne var 

att det inte ansågs nödvändigt att genomföra livsstilsförändringar om inte dessa uppfattades 

vara orsaken till hjärtinfarkten. Vad studiernas deltagare trodde hade orsakat hjärtinfarkten 

hade ett samband med deras benägenhet till beteendeförändring (White et al, 2011, Wyer et 

al, 2001, Kärner et al, 2005, MacInnes, 2005). I Wyer et al (2001) studie uppgav deltagarna 

som valt att inte delta i ett hjärtrehabiliteringsprogram, att hjärtinfarkten inte hade någonting 

att göra med deras livsstil. De pekade istället på händelser som föregick strax innan 

hjärtinfarkten, som att till exempel flytta garderober eller lägga betongplattor. 

”how I got this heart attack was not through the cholesterol but by moving a 

wardrobe. I won´t be doing that again” (Wyer et al, 2001 s. 183). 

 I en studie av MacInnes (2005) rapporterade ingen av deltagarna någon signifikant 

förändring av livsstilen när det gällde diet, träning eller rökvanor. Detta ansågs vara förenligt 

med en oförmåga att identifiera livsstilsfaktorer som en orsak till hjärtinfarkten. Den 

livsstilsfaktor som informanterna uppgav vara den enskilt avgörande orsaken till hjärtinfarkt 

var stress och i dessa fall var avslappning samt försök att dra ner på det vardagliga tempot en 

nödvändig livsstilsförändring för att förhindra en ny hjärtinfarkt (MacInnes, 2005 & Condon 

et al, 2005).  

” I don´t do anything that would stress me out. I´ve just got to take life easy.” (MacInnes, 

2005, s. 115)   

 Resultat visade också att upplevelse av somatiska signaler ökade den kroppsliga 

medvetenheten. Behovet av att lindra smärta och att öka välbefinnandet var en viktig 

bidragande faktor till ett förändringsbeteende när det gällde livsstilen, men smärta kunde 

också vara ett hinder för utförandet av livsstilsförändringar. Det visade sig också att 
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livsstilsförändringar inte ansågs viktigt då deltagarna inte upplevde specifika symtom på 

sjukdom eller ohälsa (Kärner et al, 2005). Trötthet var vanligt förekommande efter 

hjärtinfarkten och detta hade en negativ inverkan på att ta tag i livsstilsförändringar som till 

exempel ökad fysisk aktivitet (Crane & McSeeney, 2003) 

Upplevelse av kontroll  

Känsla av kontroll över sin sjukdom och tillfrisknande var en bidragande faktor till att ta tag i 

sitt beteendemönster och genomföra livsstilsförändringar. Detta framkom i sju av de tolv 

studierna (Wyer et al, 2001, Jackson et al, 2011, Kärner et al, 2005, MacInnes, 2005, 

Bergman & Berterö, 2001, Everett et al, 2011 och Condon & McCarthy, 2005) . Deltagarna 

upplevde olika sätt att ta kontroll över sin sjukdom. De som valde att delta i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram uppgav att de i större utsträckning hade kontroll över sitt 

tillfrisknande och såg detta som ett sätt att ta ansvar för sin hälsa och att hindra ett 

återinsjuknande, än de som valt att inte delta (Wyer et al, 2001). Somliga deltagare uppgav att 

bästa sättet att ta kontrollen över sin sjukdom var genom följsamhet till medicinering snarare 

än genom livsstilsförändringar (MacInnes, 2005). Ett annat sätt att ta tillbaka kontrollen över 

sitt liv och sin återfrisknande var att ha framtidsutsikter. En strävan att komma tillbaka till 

vardagen så fort som möjligt var en motiverande faktor till livsstilsförändringar (Condon & 

McCarthy, 2005) . 

”I want to make it work, get back to normal, and get on with my life”  

(Condon & McCarthy, 2005, s. 42)  

En tydlig målsättning var ett sätt att ta kontroll över rehabiliteringen. Målsättningen skulle 

vara realistisk och initieras långsamt för att lyckas. Dramatiska förändringar gav sällan något 

långsiktigt resultat (Condon & McCarthy, 2005). Enligt Everett et al (2011) upplevde många 

deltagare stor obeslutsamhet när det gällde genomförandet av livsstilsförändringar. De 

uttryckte ett stort gap mellan tankar och beteende. Denna obeslutsamhet grundade sig i 

bristande motivation. Trots att deltagarna själva uttryckte en stark motivation var skillnaden 

stor mellan vad de borde göra och vad de lyckades genomföra (Everett et al, 2011). Bristen 

på motivation var en stark negativ faktor när det gällde deltagarnas beslut att genomgå och 

upprätthålla livsstilsförändringar som träning, diet och rökstopp (McSweeney & Coon 2004).  

För att ta kontroll över sin sjukdom och rehabilitering och på detta sätt möjliggöra 

livsstilsförändringar var individens eget ansvar en avgörande faktor (Bergman & Berterö, 

2001). Deltagare beskrev hur de fattade ett beslut att ändra på sitt sätt att leva. Det egna 
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beslutet och initiativet till att påbörja livsstilsförändring var den mest signifikanta och 

dominerande faktorn för en framgångsrik rehabilitering. Deltagare som såg sig själva som 

offer för omständigheterna hade betydligt svårare att ta eget ansvar för sina 

livsstilsförändringar än de som inte betraktade sig som offer (Bergman & Berterö, 2001). En 

vanlig inställning uttrycktes följande:  

”you can do it if you set your mind to it” och “there must be some bloody-mindedness” 

(Bergman & Berterö, 2001, s. 738) 

Kunskapens betydelse  

Temat kunskapens betydelse beskriver hur studiernas deltagare upplever vikten av adekvat 

information om sin sjukdom och dess riskfaktorer för att underlätta livsstilsförändringar. 

Enligt Bergman och Berterö (2001), Condon och McCarthy (2005) beskrev deltagarna 

betydelsen av lätt tillgänglig information som handlar om god kommunikation med hälso- 

och sjukvården, där patienterna kunde få svar på frågor och ges handledning i 

livsstilsförändringar. Kunskap visade sig vara en möjliggörande faktor till 

livsstilsförändringar på samma sätt som bristen på kunskap var en hämmande faktor. 

Professionellt stöd och snabb tillgänglighet till hälso- och sjukvården var två faktorer som var 

av stor betydelse för deltagarna . De uttryckte en stor lättnad och känsla av trygghet enbart av 

att veta att det snabbt och enkelt gick att nå kompetent personal via telefon (Bergman & 

Berterö, 2001, Condon & McCarthy, 2005). Deltagarna uttryckte en rädsla för vardagslivet 

efter hjärtinfarkten och en tidig uppföljning efter sjukhusvistelsen där de kunde få svar på 

frågor om återhämtning upplevdes som en stor trygghet vilket i sin tur möjliggjorde ett 

genomförande av livsstilsförändringar (Bergman & Berterö, 2001) 

 

 

”you´ve had a heart attack, you´re lying in bed, you don´t know what´s in 

front of you, you don´t know what exercise you should do, are you going to 

strain the heart?...you are looking for someone to come and tell you how to 

do it (Wyer et al, 2001, s.183) 

Enligt Wyer et al (2001) använde de deltagare som valt att medverka i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram kunskapssökandet som en strategi för att bättre klara av 
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rehabiliteringsprocessen. Ett aktivt kunskapssökande var en viktig del i arbetet med 

livsstilsförändringar När deltagarna stod inför ett beslut att delta i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram hade rekommendationer från läkaren eller sjuksköterskan 

avgörande betydelse i beslutfattarprocessen (Wyer et al, 2001). Deltagare som valt att inte 

medverka i ett hjärtrehabiliteringsprogram, uttryckte stora kunskapsbrister vad gäller 

livsstilsförändringar (Wyer et al, 2001). Wyer et al, (2001) studie uppgav en av deltagarna att 

hon slutat dricka mjölk eftersom det var det värsta hon kunnat göra då mjölk bygger upp 

kolesterolet.  

 Jackson et al (2011) beskriver den grupp patienter som inte tar hjälp av de 

informationsresurser som erbjuds i form av gruppstöd eller hjärtrehabilitering, som extra 

utsatta och sårbara. De upplevde ofta känslor av ängslan vilket underminerade 

självförtroendet och motivationen till att återgå till sina vanliga aktiviteter. Okunskap om 

sjukdomen och rehabiliteringsprocessen kunde ge upphov till en känsla av ovisshet om den 

framtida hälsan. Denna upplevelse av okunskap kunde ha en hämmande inverkan på 

genomförandet av livsstilsförändringar (Jackson et al, 2011)  

Enligt Condon och McCarthy (2005) hade många deltagare bristande kunskaper i vad de 

kunde förvänta sig av det professionella stödet efter utskrivning från sjukhuset. De kände inte 

till primärvårdens roll när det gällde uppföljning och stöd kring livsstilsförändringar. Hade de 

några funderingar kontaktades i första hand sjukhuspersonalen och då framför allt som en 

källa för information och inte som ett möjligt stöd vid långsiktiga livsstilsförändringar 

(Condon & McCarthy, 2005). 

Det sociala sammanhanget 

I temat det sociala sammanhanget beskriver deltagarna betydelsen av stöd eller bristande stöd 

från familj och vänner och vad detta har för inverkan på genomförandet av 

livsstilsförändringar. Temat innefattar även ändra sociala faktorer som hade betydelse för 

livsstilsförändringar som till exempel ensamhet, förändrade familjeförhållanden och 

arbetssituationen.  

Bristande stöd från familj och vänner kunde ha en avgörande betydelse för om deltagarna inte 

tog hjälp av de hjärtrehabiliteringsresurser som erbjöds. Information och rekommendationer 

från personer i omgivningen hade en positiv inverkan på att vilja delta i hjärtrehabilitering 

(Jackson et al, 201, Kärner et al, 2005). Bergman och Berterö (2001) beskrev deltagarnas 

upplevelser av stöd från familjen, arbetsgivare, kollegor och sjukvården som en välkomnande 
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hjälp i rehabiliteringsfasen efter hjärtinfarkten (Bergman & Berterö, 2001). Förutom den 

positiva effekt som omgivningens stöd hade på livsstilsförändringar så var familj och vänner 

viktiga för att uppleva ett meningsfullt liv. Känslan av att vara en del i ett socialt 

sammanhang var en källa till att hämta kraft och motivation för att genomföra de 

livsstilsförändringar som krävdes (Hagen et al, 2007). 

Det sociala nätverket kunde vara både en tillgång och ett hinder för deltagarna vid 

genomförandet av livsstilsförändringar (Kärner et al, 2005, McSweeney & Coon 2004, Crane 

& McSeeney, 2003, Condon & McCarthy, 2005). Enligt McSweeney och Coon (2004) kunde 

bristande stöd från familj och vänner ha en negativ inverkan på livsstilsförändringarna rök 

stopp, kostomläggning och träning. Samma studie visade samtidigt att ett starkt socialt stöd 

hade en positiv inverkan på livsstilsfaktorer inklusive medicinsk följsamhet (McSweeney & 

Coon 2004). Betydelsen av att uppleva familjens och omgivningens delade omtanke och 

stöttning lyfts fram även i studien av Kärner et al (2005) där positiva utslag kunde konstateras 

inom alla kategorier av livsstilsfaktorer fysisk aktivitet, kostomläggning, stress, rökstopp och 

medicinsk följsamhet. En av deltagarna beskriver omgivningens omtänksamhet följande: 

”I think most people are very encouraging and that´s a major help. They 

make a special point to do things like, “We know you can´t eat this so we 

fixes this instead” A lot of thought and care goes into something like that 

(McSweeney & Coon, 2004, s. 53) 

Uteblivet stöd från kollegor försvårade arbetet med kostomläggning. Kärner et al (2005) 

beskriver hur en av deltagarna upplever situationen på arbetsplatsen. 

I have lunch with my work mates, which feels important, but at the same 

time there is a group pressure. There is no support among them for 

changing eating habits (Kärner et al, 2005, s. 267)  

Enligt Condon och McCarthy (2005) var en känsla av överbeskydd från anhöriga en vanligt 

förekommande upplevelse hos deltagarna. En överdriven omsorg ledde till frustration och 

skapade irritation i relationen. Deltagarna upplevde att familjen placerade dem i en ”sjuk roll” 

men i själva verket ansåg de sig själva befinna sig i en fas av tillfrisknande vars mål var att 

återgå till det normala så fort som möjligt. Att återfå sin självständighet igen ansågs mycket 

viktigt, men denna process motarbetades genom familjens överbeskydd (Condon & 

McCarthy, 2005).  Goldsmith et al (2006) beskriver dilemman som kan uppstå när patienter 
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diskuterar livsstilförändringar med sina anhöriga. Där framkom att kommentarer och ett 

konstant påpekande om beteende gällande livsstil upplevdes av deltagarna inte bara som ett 

ifrågasättande av ett specifikt beteende utan även en kritik av bristande kunskap, omdöme 

eller motivation. Huruvida samtal om livsstilsförändringar mellan ett par fick en positiv 

utgång på livsstilsförändringar berodde på hur de klarar att hantera dilemman och 

meningsskiljaktigheter (Goldsmith et al, 2006) . Kulturella aspekter på livsstilsförändringar 

kunde utgöra en svårighet framför allt då det gällde val av hälsosam mat. Matvanor som lagts 

till grund under uppväxten var svåra att bryta (McSweeney & Coon 2004, Kärner et al, 2005, 

Crane & McSeeney, 2003). 

Omgivningen och miljöns betydelse  

Faktorer kring miljö och omgivning som deltagarna upplevde påverkade deras möjligheter till 

livsstilsförändringar var väder, tillgång till utrustning, att känna sig trygg i bostadsområdet, 

transport möjligheter och tillgång till hälsosam mat (McSweeney & Coon 2004, Kärner et al, 

2005, Crane & McSeeney, 2003). Omgivningen hade en särskild inverkan på en förändring 

av livsstilen när det gällde, diet, träning och rökstopp (McSweeney & Coon 2004). Att inte 

känna sig trygg i utomhusmiljön var en hämmande faktor till att komma igång med fysisk 

aktivitet (McSweeney & Coon 2004, Kärner et al, 2005). Bristande transportmöjligheter eller 

att bostaden låg otillgängligt kunde vara en avgörande faktor om deltagarna valde att delta i 

hjärtrehabilitering eller inte (Hagen et al, 2007). Omgivningen kunde upplevas full av 

frestelser som var svåra att motstå vilket kunde bidra till att deltagarna drog sig undan sociala 

aktiviteter där ohälsosam mat och rökning förekom (McSweeney & Coon 2004). Rökstopp, 

kostomläggning och fysisk aktivitet var faktorer som enligt deltagarna till största delen 

påverkades av omgivningen. Arbetsmiljöns inverkan var också av stor betydelse vid 

genomförandet av livsstilförändringar (McSweeney & Coon 2004). Strikta rökrestriktioner på 

arbetsplatsen och under sjukhusvistelsen hade positiv inverkan på beslut att sluta röka 

(Kärner et al, 2005). Enligt Hagen et al (2007) hade arbetssituationen också betydelse för 

deltagarnas förutsättningar att lyckas med livsstilsförändringar. Typen av anställningsform 

var avgörande för om deltagarna kunde komma ifrån på arbetstid och delta i 

hjärtrehabiliteringsprogram. En egen företagare hade lättare att komma från jobbet än de som 

var anställda. Trots upplevt stöd från arbetsgivare och kollegor i beslut att genomföra 

livsstilsförändringar var deltagarna inte villiga att ta ledigt från sitt arbete på grund av stor 

arbetsbörda och lojalitet gentemot arbetsplatsen (Hagen et al, 2007). God ekonomi hade en 

möjliggörande inverkan på livsstilsförändringar samtidigt som dålig ekonomi var en 
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hämmande faktor. Dålig ekonomi drabbade framför allt möjligheten till att göra hälsosamma 

matval (Crane & McSeeney, 2003). 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Den kvalitativa forskningen har skapat ett meningsfullt sammanhang för sjuksköterskor och 

andra professioner inom sjukvården på grund av dess utforskande av enskilda upplevelser och 

mänskliga interaktioner (Zimmer, 2006). Meta-syntesen är en relativ nykomling inom 

området kvalitativ forskning. Syftet med metoden är att skapa en högre abstraktionsnivå 

genom en syntes av forskning med kvalitativ metod (Zimmer, 2006). Enligt Polit och Beck 

(2012) kan meta-syntesen spela en viktig roll inom den evidensbaserade vården. Med 

bakgrund av detta valdes meta-syntesen som metod för att undersöka vilka faktorer patienter 

med hjärtinfarkt upplever möjliggör eller försvårar genomförandet av livsstilsförändringar. 

 Meta-syntesen är ifrågasatt när det gäller syntetisering av forskningsresultat med olika 

metoder (Zimmer, 2006). Det finns kvalitativa metasynteser inom vårdvetenskapen som 

består av olika metoder, men samförstånd råder bland omvårdnadsforskare att kombinationer 

av studier med samma eller närbesläktade metoder ger sannolikt en mer enhetlig teoretisk 

trovärdighet (Zimmer, 2006). Den här studien består av en syntes gjord av kvalitativa studier 

med varierande metodologisk ansats så som Grounded theory och Fenomenologisk design, 

och detta styrker trovärdigheten av studiens resultat. Enligt Finfgeld- Connet (2010) ansågs 

tidigare meta-syntesens trovärdighet vara ifrågasatt på grund av syntetiseringen av olika 

epistemologiska perspektiv. Forskningen de senaste åren beskriver däremot motsatsen, och 

menar på att flera epistemologiska tillvägagångssätt ökar forskningens trovärdighet 

(Finfgeld- Connet 2010). Enligt William och Stoltz (2012) har de olika forskningsmetoderna 

fenomenologi, grounded theory, etnografi och innehållsanalys ett gemensamt syfte och det är 

att uppnå förståelse. Förståelsen utforskas genom att undersöka människors upplevelser och 

erfarenheter. Därför är det möjligt att syntetisera kvalitativa forskningsresultat oavsett 

metodik (William & Stoltz, 2012). Syftet med den här studien är att uppnå förståelse för vilka 

faktorer patienterna upplever möjliggör eller försvårar genomförandet av 

livsstilsförändringar. Resultatets fem teman skapar tillsammans en förståelse för deltagarnas 

upplevelser, och därför anses resultatet i det här avseendet inneha hög trovärdighet mycket på 

grund av de inkluderade studiernas olika metodologiska ansats. 
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För att skapa en större helhet utifrån de inkluderande studiernas resultat valdes en metod för 

syntetisering enligt Noblit och Hares (1988) meta- etnografi. Enligt Atkins et al (2008) har 

forskaren en nyckelroll under syntetiseringen när det gäller utgången av resultatet. Inom den 

tolkande interpretive paradigmen är varje tolkning, metafor eller översättning bara en 

beskrivning av just den specifika forskaren (Atkins et al, 2008). Även Noblit och Hare (1988) 

understryker känsligheten vad gäller tolkningsprocessen i syntesen. På många sätt vilar den 

meta-etnografiska syntesen lika mycket på forskarens perspektiv som innehållet i syntesen 

(Noblit och Hare, 1988). Resultatet av den här studien är en syntes som grundar sig på 

forskarens egen tolkning. Trots en utförlig och noggrann metodologisk beskrivning av 

tillvägagångssätt kan forskarens bristande erfarenhet av syntetiseringens process ha påverkat 

resultatets trovärdighet. Andra forskare hade troligtvis gjort en annan tolkning av syntesen.   

I litteratursökningen användes index termerna ”qualitative studies” i CINAHL och 

”qualitative research” i Medline. Enligt Polit och Beck (2012) finns det risk att kvalitativa 

studier missas om sökningen endast förlitar sig på ”qualitative studies” som index term.  

Barroso, Gollop, Sandelowski, Meynell, Pearce och Collins (2003) beskriver svårigheterna 

med att hitta studier med kvalitativ metod i de elektroniska databaserna på grund av att det 

saknas en tillförlitlig funktion som filtrerar kvalitativ forskning. De rekommenderar att utöka 

sökningen till att använda alla tänkbara termer som berör forskning med kvalitativ metod som 

till exempel nursing methodology research, data interpretation, health service research, 

nursing research eller olika metodologiska ansatser som för exempel grounded theory, 

ethnograh och phenomenology. En sådan utförlig litteratursökning som Barroso et al (2003) 

beskriver har inte utförts i den här litteraturstudien. Det kan ha bidragit till att kvalitativa 

artiklar har missats vilket i sin tur kan ha påverkat studiens resultat och trovärdighet. 

Samtidigt belyser Barrosso et al (2003) betydelsen av att sätta gränser för litteratursökningen 

då sökningen annars kan ta alltför stora resurser tidsmässigt. Enligt Atkins et al (2008) 

förekommer det brister inom meta-etnografin när det gäller en beskrivning av hur urvalet av 

studierna inför syntesen ska gå till samt vilka inklusionskriterier som bör tas med. I den här 

litteraturstudien har författaren upprättat egna inklusionskriterier och det är möjligt att detta 

kan ha haft effekt på resultatet.   

Bedömningsinstrumentet CASP valdes på grund av att det har en specifik inriktning mot 

kvalitetsgranskning av kvalitativa studier. Ett annat skäl till varför CASP valdes är för att det 

är utformat att användas av forskare både med vana och ovana av kvalitetsgranskning. 

Generellt sett var de 12 inkluderade studierna i metasyntesen av hög kvalitet. I fråga nummer 
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sex i CASP som berör relationen mellan forskare och deltagare, fanns där en bristande 

beskrivning i nio av studierna. Författarnas egen roll i förhållande till deltagarna diskuterades 

i liten utsträckning eller inte alls. Endast sju av de tolv artiklarna hade ansökt och fått godkänt 

av en etisk kommitté men detta var inte heller ett uppsatt krav för att ingå i syntesen.  I de 

övriga artiklarna beskriver författarna om hur deltagarnas uppgifter behandlas konfidentiellt.  

I studien Everett et al (2011) använder sig forskaren av motiverande samtal som 

intervjuteknik vid datainsamlingen. Syftet var att undersöka deltagarnas uppfattning och 

reaktioner vid en beteendeförändring. Kanske har den specifika intervjutekniken haft viss 

inverkan på deltagarnas svar vilket kan ha haft en viss effekt på resultatet av den här studien. 

I studien McInnes (2005) är resultatdelen något tunt redovisad i förhållande till 

frågeställningen. Det saknas en utförligare beskrivning av tillvägagångssättet.  Enligt Polit 

och Beck (2012) är detta ett vanligt problem inom forskning med kvalitativ metod att endast 

en liten del av den totala forskningsrapporten redovisas i en tidskriftsartikel . Detta kan leda 

till svårigheter att kritiskt granska kvalitativ dataanalys även för en erfaren forskare (Polit & 

Beck, 2012) vilket i sin tur kan ha effekt på trovärdigheten av den här studiens resultat . 

Sammanfattningsvis anses dessa metodologiska svagheter av de inkluderande studierna inte 

ha påverkat resultatet nämnvärt, men de är samtidigt viktiga att lyftas fram. Enligt Willman 

och Stoltz (2012) är kvalitetsgranskningen ett resultat av granskarens bästa förmåga, det finns 

alltså inget absolut eller korrekt värde av en studies kvalitet. Detta är något som bör finnas 

med i beräkningen vid en bedömning av den här litteraturstudiens trovärdighet. Ett val 

gjordes inför den här syntetiseringen att alla artiklar skulle inkluderas även de med lägre 

kvalitet. Sandelowski och Barroso (2003) hävdar att en exkludering av studier med låg 

metodisk kvalitet innebär att värdefull data kan missas som skulle kunna vara av betydelse 

för forskningen (Sandelowski & Barroso, 2003). Samtidigt riskerar detta att påverka 

trovärdigheten av resultatet. De studier som valts att ingå i syntesen har baserats utifrån dem 

som bäst överensstämmer med studiens syfte och inte beroende på högst kvalitet. Detta är i 

linje med Noblit och Hare (1988) beskrivning av meta-etnografin där studier som ska 

inkluderas baseras på dem som ger den mest värdefulla data utifrån frågeställningen.  

Av litteraturstudiens 319 deltagare har 310 stycken genomgått hjärtinfarkt och nio stycken 

har genomgått bypassoperation men inte haft hjärtinfarkt (se bilaga 4). Det är möjligt att det 

har kunnat påverka studiens resultat men eftersom dessa nio deltagare bara utgör 2,8 % av 

urvalet bedöms de således ha enbart en försumbar påverkan. Vid valet om de två artiklarna 

Bergman och Berterö (2001) och Goldsmith et al (2006) skulle ingå i syntesen ansågs 
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resultatet vara av så stort intresse och vikt för att syntesen skulle kunna genomföras. Därför 

togs beslutet att inkludera dem trots dess nackdel. I två av studierna Jackson et al (2011) och 

Goldsmith et al (2006) framkommer det förutom de deltagare som genomgått hjärtinfarkt 

även ”signifikanta andra” som till exempel make eller maka. Detta har inte haft någon effekt 

på resultatet eftersom syftet har varit att undersöka deltagarnas egna upplevelser, övriga 

medverkandes upplevelser eller synpunkter har inte tagits i beaktning i resultatet. Många av 

deltagarna är inskriva i ett hjärtrehabiliteringsprogram och i vissa av studierna framkommer 

det inte om deltagarna medverkar/ medverkat i ett hjärtrehabiliteringsprogram eller annan 

form av rehabiliteringsresurs. Det finns en möjlighet att deltagare som varit inskrivna i ett 

hjärtrehabiliteringsprogram har en annan inställning till livsstilsförändringar. De har redan 

fattat ett beslut att aktivt förändra sin livsstil och har kanske på grund av det en annan 

inställning till kringliggande faktorer och det är möjligt att detta påverkat trovärdigheten av 

resultatet. På grund av ett begränsat antal studier som matchade litteraturstudiens syfte kunde 

inte studier väljas bort på grund av att deltagarna medverkat i ett rehabiliteringsprogram.   

De länder där studierna är gjorda är alla västerländska. Därför kan studiens överförbarhet till 

andra icke västerländska länder diskuteras. Polit och Beck (2012) förespråkar ett urval där 

deltagare kommer från olika bakgrund och miljöer. Deltagare med olika bakgrund kan berika 

resultatet med olika synvinklar. Samtidigt menar Polit och Beck (2012) att ett homogent urval 

bidrar till en mer fokuserad forskning. Studiens deltagare består av både män och kvinnor och 

eftersom studiens syfte inte är att beskriva ett könsperspektiv så bidrar deltagarna med 

likvärdig information till resultatet vilket stärker dess trovärdighetr. Trots att 

könsperspektivet inte undersöks så kan enligt Polit och Beck (2012) ett urval av både män 

och kvinnor tillföra ett bredare perspektiv till studiens resultat.  

Resultatdiskussion 

Fem teman framkom efter syntetiseringen. Dessa teman kan delas in i inre och yttre faktorer 

som tillsammans skapar en högre abstraktionsnivå och utgör en större helhet av studiens 

resultat som besvarar syftet som är att undersöka vilka faktorer patienter med hjärtinfarkt 

upplever möjliggör alternativt försvårar ett genomförande av livsstilsförändringar. De inre 

faktorerna representerar tema sjukdomsinsikt och upplevelse av kontroll, och beskriver 

deltagarnas känslomässiga och fysiska upplevelser. De yttre faktorerna beskriver 

omständigheter i deltagarnas omgivning och innefattar tema det sociala sammanhanget, 

kunskapens betydelse samt omgivningen och miljöns betydelse.  
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Ett av studiens vanligast förekommande resultat berör de yttre faktorernas tema det sociala 

sammanhanget, och beskrivs i åtta av de tolv studierna som ingick i syntesen. Detta tema 

innefattar både upplevelser av möjliggörande samt hämmande faktorer till 

livsstilsförändringar. Resultatet visar att bristande stöd av familjen utgjorde ett hinder i 

arbetet med livsstilsförändringar. Detta kan förklaras genom Stewart, Davidson, Meade, Hirth 

och Makrides (2000) studie som beskriver svårigheter med att förändra livsstilen när det 

handlar om beteenden som är djupt rotade i de vardagliga rutinerna inom familjen. Detta kan 

utgöra en grogrund för konflikter och innebära ett hinder i genomförandet av nödvändiga 

livsstilsförändringar (Stewart, Davidson, Meade, Hirth & Makrides, 2000) . Upplevelsen av 

överbeskydd från anhöriga är ett vanligt fenomen vilket kan ge upphov till negativa 

reaktioner hos patienter efter hjärtinfarkt (Stewert et al, 2000). Detta är i enlighet med den här 

studiens resultat som visar att anhörigas överbeskydd hindrade deltagarna att återfå sin 

självständighet. Detta skapade en irritation och frustration hos deltagarna och blev ett 

störande moment i arbetet med livsstilsförändringar. Upplevelsen av att känna sig övervakad 

och överbeskyddad beskrivs även av Thompson, Ersser och Webster (1995) men samma 

studie visar också att ett par där den ena partnern drabbats av hjärtinfarkt upplever en stärkt 

relation efter detta. Hur familjen klarade att hantera meningsskiljaktigheter hade avgörande 

betydelse för genomförandet av livsstilsförändringar (Goldsmith et al, 2006). Stewert et al 

(2000) belyser behovet av professionellt stöd även för patientens anhöriga både i form av 

information och känslomässigt stöd. Kanske skulle ökad kunskap hos nära anhörig angående 

hjärtinfarkt och betydelsen av en förändrad livsstil leda till bättre förståelse och samarbete 

inom familjen och gemensamt arbeta för livsstilsförändringar. Enligt Greenwood, Muir, 

Packham och Madeley (1995) hade psykosociala faktorer en liten men betydande roll i 

beslutfattarprocessen till att sluta röka. Patienter som var gifta sluta röka i högre utsträckning 

än de som inte var gifta (Greenwood et al, 1995). Detta kan förklaras genom den här studiens 

resultat som visar att upplevelse av stöd från familj och vänner hade en positiv effekt på 

livsstilsförändringarna rökstopp, kostomläggning, minskad stress och fysisk aktivitet. Flertal 

studier (Leifheit-Limson, Reid, Stanislav, Buchanan, Peterson, Parashar, Spertus & Lichtman 

2012, Fridlund, Stener-Bengtsson & Wännman, 1993) har gjorts när det gäller det sociala 

stödets betydelse för ett förbättrat välmående och snabbare tillfrisknande efter hjärtinfarkt. 

Det är svårare att finna stöd i forskningen som styrker upplevelser av det sociala stödets 

inverkan på livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt.      
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Det andra av studiens resultat som är mest vanligt förekommande är temat upplevelse av 

kontroll och berör de inre faktorerna. Temat beskriver att deltagarnas upplevelse av kontroll 

över sin sjukdom och rehabilitering var en förutsättning för att lyckas genomföra 

livsstilsförändringar. På samma sätt var bristande kontroll en hämmande faktor då det innebar 

obeslutsamhet och bristande motivation inför valet att genomföra livsstilsförändringar. Enligt 

Gulanick, Bliley, Perino och Keough (1998) är en känsla av bristande kontroll och 

maktlöshet över sjukdomen en viktig orsak till varför patienter inte genomför 

livsstilsförändringar. Det grundar sig bland annat i en övertygelse om att det inte finns något 

som kan stoppa sjukdomens process (Gulanick et al, 1998). Enligt Condon och McCarthy 

(2005) visar resultatet att framtidsutsikter var ett sätt att ta kontrollen över sitt liv och 

tillfrisknande vilket var en stark motivation till livsstilsförändringar. Detta kan bekräftas 

genom en studie av Thompson, Ersser och Webster (1995).  

I resultatet betonade deltagarna individens eget ansvar för att ta kontroll över sin sjukdom och 

rehabilitering och på detta sätt möjliggöra livsstilsförändringar. Detta är enligt med Rotter 

(1954) teori om ”locus of control” som innefattar intern och extern locus of control. De 

människor som innehar en intern locus of control tenderar i hög utsträckning uppmärksamma 

sin egen roll för att påverka omständigheter kring hälsan (Rotter, 1954). Studiens deltagare 

som upplevde sig själva som offer för omständigheterna hade betydligt svårare att ta eget 

ansvar för sina livsstilsförändringar än de som inte betraktade sig som offer. Detta beteende 

skulle kunna förklaras genom en extern locus of control. Människor som har en extern locus 

of control tror att individens egna handlingar och beteenden inte har någon påverkan på den 

egna hälsan och välmående. Kontroll över hälsan överlåter de istället till ödet, 

omständigheterna eller andra människor omkring dem (Rotter, 1954). Studiens resultat visar 

också att bristen på motivation var en stark hämmande faktor när det gällde beslut om att 

genomgå och upprätthålla livsstilsförändringar. Detta resultat kan delvis förklaras genom 

Ajzen (1991) teori om planerat beteende, ju starkare intension desto större chans att lyckas 

genomföra beteendeförändringarna (Ajzen, 1991). Deltagarnas intensioner till 

livsstilsförändringar influerades av upplevelsen av kontroll samt upplevelsen av socialt stöd. 

Detta kan delvis förklaras genom Ajzen (1991) teori om planerat beteende där en individs 

intentioner är beroende av upplevelsen av kontroll, negativ eller positiv inställning samt 

upplevd yttre social press (Ajzen, 1991).  

Tidigare studier visar att patienter som genomgått hjärtinfarkt är mer benägna att göra 

positiva förändringar av livsstilen om dessa beteenden uppfattades vara orsaken till 
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hjärtinfarkten (Deaton & Namasivayam, 2004). Detta är i enlighet med den här studiens 

resultat som berör temat sjukdomsinsikt. Vad deltagarna upplevde orsakat hjärtinfarkten, hade 

ett starkt samband med genomförandet av livsstilsförändringar. En oförmåga att identifiera de 

egna riskfaktorerna som var kopplat till livsstilen, resulterade i oförändrade livsstilsmönster 

när det gällde rökning, kost och fysisk aktivitet (MacInnes, 2005). Många deltagare i studien 

förnekade att hjärtinfarkten hade något att göra med deras livsstil, utan pekade ut enstaka 

händelser som orsak till hjärtinfarkten. Enligt Reges, Vilchinsky, Leibowitz, Manor, Mosseri 

och Kark (2011) var uppfattningen om vilka faktorer som orsakade sjukdom av stor betydelse 

för om patienten skulle genomför beteendeförändringar. Reges et al (2011) visar i sin studie 

på ett samband mellan patienters karakteristika och uppfattningen om sjukdomens orsak. 

Yngre och högutbildade patienter ansåg i högre grad att hjärtinfarkt var kopplat till de 

konventionella riskfaktorerna, rökning, övervikt och höga blodfetter. Äldre, lägre utbildade 

patienter med hög grad av ängslan och som kom från länder i Asien eller Nord Afrika, var i 

högre utsträckning övertygade om att hjärtinfarkten hade ett samband med psykosociala 

faktorer som stress, traumatiska händelser eller svåra arbetsförhållanden (Reges et al, 2011) .  

Sammanfattningsvis tyder ovanstående resonemang på att en felaktig uppfattning om vad 

som orsakat hjärtinfarkten kan vara en försvårande omständighet i arbetet med 

livsstilsförändringar.   

 Temat kunskapens betydelse beskriver att professionellt stöd och god kommunikation med 

hälso- och sjukvården upplevdes av deltagarna som en förutsättning för att lyckas med 

livsstilsförändringar. Detta bekräftas genom tidigare studie av Hilding och Fridlund (2004). 

Enligt Kristofferzon et al (2008) kunde patienter som upplevde god omvårdnad av 

sjuksköterskan i primärvården lättare se fördelarna med livsstilsförändringar. Dessa patienter 

tenderade att röka mindre och motionera mer regelbundet (Kristofferzon et al, 2008). 

Föreliggande studie visar att ett aktivt kunskapssökande främjade arbetet med 

livsstilsförändringar. Att medverka i ett hjärtrehabiliteringsprogram var ett sätt för deltagarna 

att söka kunskap. Tidigare studie visar att de patienter som deltar i hjärtrehabilitering behåller 

livsstilsförändringar som fysisk aktivitet långsiktigt även efter programmets avslut (Milligan, 

2012).   

Resultatet visar att omgivningen och miljön hade stort inflytande på livsstilsfaktorerna 

rökstopp, kostförändringar och fysisk aktivitet. Wong, Stevens, O´Connor-Duffany, Siegel 

och Gao (2011) hävdar att individens matvanor, grad av fysisk aktivitet och användning av 

tobak i hög grad påverkas av omgivningens struktur där individens verkar och lever. Wong et 
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al (2011) poängterar i sin studie att det komplexa samspelet mellan individens beteende och 

omgivningens struktur är i behov av mer forskning för att kunna utforma förebyggande 

insatser till att förhindra kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom. 

Föreliggande studies resultat visar att arbetsmiljön upplevdes vara en faktor som påverkade 

deltagarna i hög utsträckning. Typ av anställningsform, samt chefer och kollegors inflytande 

hade avgörande betydelse för hur deltagarna lyckades förändra sin livsstil. Detta kan 

bekräftas genom Koikkalainen, Mykkänen, Julkunen, Saarinen och Lappalainen (2002) 

studie, som visar att patienter upplever problem med att vidhålla en hälsosam kosthållning på 

arbetsplatsen och tidsbrist uppgavs vara en av orsakerna. 

Slutsats 

Patienterna upplever att det finns flera faktorer som möjliggör eller försvårar deras arbete 

med att genomföra livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt. De olika faktorerna kan delas in i 

dimensioner så som inre och yttre faktorer som tillsammans bidrar till en högre 

abstraktionsnivå samt skapar en större helhet inom detta forsknings området. Inre faktorer 

berör deltagarnas känslomässiga och fysiska upplevelser som påverkar genomförandet av 

livsstilsförändringar medan yttre faktorer berör personer, situationer och miljöer i 

omgivningen som deltagarna upplever har inverkar på arbetet med livsstilsförändringar. Det 

var framförallt, upplevelse av kontroll och, det sociala sammanhanget som ansågs ha störst 

betydelse för genomförandet av livsstilsförändringar, och dessa två teman återkom ofta i 

litteraturen. Resultatet kan delvis förklaras genom teorin om planerat beteende som 

utvecklades på 90-talet av Ajzen. Han menar att en individs intension för ett beteende är 

beroende av upplevelsen av beteendemässig kontroll, yttre social påverkan, samt individens 

positiva eller negativa inställning. Kunskap om vilka faktorer som påverkar ett 

hälsofrämjande beteende är betydelsefullt för sjuksköterskan i arbetet med att motivera och 

stödja patienter till livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt. En medvetenhet om rådande 

faktorers inverkan kan också ha betydelse för den enskilde patienten för att bättre förstå och 

kunna ta tag i de förändringar som behövs göras i samband med en hjärtinfarkt. Då det visade 

sig i litteraturgenomgången att det finns vissa metodologiska svagheter i de inkluderade 

artiklarna indikerar detta på värdet av mer forskning och en ökad uppmärksamhet om 

förekommande faktorer i det kliniska arbetet med livsstilsförändringar efter hjärtinfarkt. 
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Bilaga 1. 1(2) Tabell sökhistorik  

Begränsningar CINAHL: vetenskapligt granskade, engelska språk, abstract tillgängligt, 

publicerade mellan januari 1992- december 2012 

 Sökhistorik  CINAHL Antal 
sökträffar 

Antal valda artiklar 
utifrån fulltext 

1 Myocardial infarction AND Life 
style changes AND Qualitative 
studies  

15 4 

2 Myocardial infarction AND Life 
style changes 

75 0 

3 Myocardial infarction AND Health 
behavior 

135 0 

4 Myocardial infarction AND Health 
behavior AND Qualitative studies 

7 1 

5 Myocardial infarction AND Stress 
management AND Qualitative 
studies 

4 0 

6 Myocardial infarction AND Diet 
AND Qualitative studies  

12 1 

7 Myocardial infarction AND 
Exercise AND Qualitative studies 

15 1 

8 MI and smoking cessation and 
qualitative studies 

4 0 

9 Myocardial infarction AND 
Secondary prevention AND 
Qualitative studies 

6 0 

10 Rehabilitation cardiac AND 
Qualitative studies 

102 3 

 Summa 375 10 
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Bilaga 1. 2(2) Tabell sökhistorik  

Begränsningar Medline: engelska språk, abstract tillgängligt, publicerade mellan januari 

1992- december 2012 

 Sökhistorik Medline Antal 
sökträffar 

Antal valda artiklar 
utifrån fulltext 

1 Myocardial infarction AND Health 
behavior AND Qualitative research 

3 1 

2 Myocardial infarction AND 
Secondary prevention AND 
Qualitative research 

6 0 

3 Myocardial infarction AND Diet 
reducing AND Qualitative research 

0 0 

4 Myocardial infarction AND 
Exercise AND Qualitative research 

7 0 

5 Myocardial infarction AND Stress 
psychological AND Qualitative 
research 

4 0 

6 Myocardial infarction AND 
Smoking cessation AND Qualitative 
research 

0 0 

7 Rehabilitation cardiac AND 
Qualitative research 

9 0 

8 Coronary heart disease AND 
Qualitative research 

63 1 

 Summa 92 2 
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Bilaga 2. Flödesschema litteratursökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal vetenskapliga studier från 
databassökning 

Antalet lästa titlar 
n = 467 

 

 

Antal lästa abstracts 
n = 183 

Antal exkluderade studier 
utifrån lästa abstracts 

n = 167 

Antal lästa studier i fulltext 
n = 16 

Antal studier som inkluderades i 
meta- etnografin 

n = 12 

Antal exkluderade studier 
utifrån lästa titlar 

n = 284 

Antal exkluderade studier 
efter fulltext läsning 

n = 4 

Antal identifierade 
studier efter manuell 

sökning 
n = 0 
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Bilaga 3. 1(2) Kvalitetsgranskning med CASP  

 Finns där en 
tydlig redogörelse 
för syftet med 
forskningen?  

Är kvalitativ 
metod 
lämplig? 

Var forsknings 
designen 
lämplig i 
förhållande till 
studiens syfte? 

Var 
rekryteringsstrat
egin lämplig för 
studiens syfte? 

Stämde 
datainsamlingen 
överrens med 
studiens 
frågeställningen
? 

Har relationen 
mellan 
forskare och 
deltagare 
tagits i 
beaktan? 

Har 
etiska 
frågor 
tagits i 
beaktan? 

Var 
dataanalys
en 
tillräckligt 
rigorös? 

Finns det 
en tydlig 
redogörels
e för 
resultaten? 

Är 
forskningen 
värdefull? 

White et al, 
2011 

Ja ja ja ja ja tveksamt tveksamt ja ja ja 

Wyer et al, 
2001) 

Ja ja ja ja ja tveksamt ja ja ja ja 

Goldsmith 
et al, 2006 

Ja ja ja ja ja tveksamt tveksamt ja ja ja 

Jackson et 
al, 2011 

Ja ja ja ja ja tveksamt ja ja ja ja 

Hagan et al, 
2007 

Ja ja ja ja ja tveksamt tveksamt ja ja ja 

Kärner et al, 

2005 

Ja ja ja ja ja tveksamt ja ja ja ja 

MacInnes, 

2005 

Ja ja ja ja ja tveksamt ja ja tveksamt ja 

McSweeney 
& Coon 
2004 

Ja ja ja ja ja tveksamt tveksamt ja ja ja 
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Bilaga 3. 2(2) Kvalitetsgranskning med CASP  

 Finns där en 
tydlig 
redogörelse 
för syftet 
med 
forskningen? 

Är 
kvalitativ 
metod 
lämplig? 

Var 
forskningsdesignen 
lämplig i 
förhållande till 
studiens syfte? 

Var 
rekryteringsstrategi
n lämplig för 
studiens syfte? 

Stämde 
datainsamlingen 
överrens med 
studiens 
frågeställningen? 

Har 
relationen 
mellan 
forskare 
och 
deltagare 
tagits i 
beaktan? 

Har 
etiska 
frågor 
tagits i 
beaktan? 

Var 
dataanalysen 
tillräckligt 
rigorös? 

Finns det 
en tydlig 
redogörelse 
för 
resultaten? 

Är 
forskningen 
värdefull? 

Bergman 
& Berterö, 
2001 

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 

Everett et 
al, 2011 

ja ja ja ja tveksamt tveksamt ja ja ja ja 

Crane & 
McSeeney, 
2003 

Ja ja ja ja ja ja tveksamt ja ja ja 

Condon & 
McCarthy, 
2005 

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja 
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Bilaga 4. 1(3) Dataextraktionsprotokoll  

Studie Land Deltagare Syfte Metod Dataanalys Nyckelbegrepp och Teman 

White et al, 
2011 

UK  11 män 4 kvinnor som 
genomgått hjärtinfarkt 
Ålder: 42-65 
Alla deltagit i hjärtrehabilitering 

Postinfarkt 
patienters 
upplevelser av att 
genomgå och 
upprätthålla 
dietförändring 

Kvalitativ ansats 
enligt (Pope & 
Mays, 1995). 
Semi-
strukturerade 
intervjuer.  

Tematisk analys Motiverad till förändring om 
livsstilen hade samband med 
hjärtinfarkt: Sjukdomsinsikt 
Bristande kunskap angående 
riskfaktorer: Kunskapens betydelse 

Wyer et al, 

2001) 

UK 17 män 4 kvinnor som 
genomgått hjärtinfarkt. 
Ålder: 39-72  
9 st deltagit i hjärtrehab. 
   

Postinfarkt 
patienters 
upplevelser efter 
infarkt, samt 
beslutfattarprocess 
inför deltagande i 
hjärtrehab.  

Kvalitativ 
metod semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Tolkande 
fenomenologisk 
analys 

Upplevde inget samband mellan 
livvstil och hjärt 
infarkt:Sjukdomsinsikt 
Kunskapsökande en strategi till 
förändring: Kunskapens betydelse 
Maktlöshet inför situationen: 
Upplevelse av kontroll 

Goldsmith et al, 

2006 

USA 21 män 4 kvinnor (16 
signifikanta andra)  
Ålder: 37-81  
17 st postinfarkt 
 8 st Bypass opererade. 
Framkommer inte om 
deltagarna medverkat i 
hjärtrehab. 

Patienters 
upplevelser av 
dilemman som kan 
uppstå vid 
diskussioner med 
sin partner om 
livsstilsförändringar
. 

Gemensamma 
intervjuer.  

Grounded theory 
(Strauss & Corbin, 
1990) 

Upplevelse av överbeskydd från 
anhörig: Det sociala sammanhanget 

Jackson et al, 

2011 

UK 17 män  
10 kvinnor alla genomgått 
hjärtinfarkt. (17 signifikanta 
andra) 
Ålder 40-80 
10 st deltagit i hjärtrehab. 

Patienters 
upplevelser av 
återhämtning efter 
hjärtinfarkt, med 
eller utan hjälp av 
utomstående 
resurser. 

Kvalitativ 
metod 
Semi-
strukturerade 
djupgående 
intervjuerer 

Grounded Theory 
baserad analys 
metod med 
Tematisk analys 

Bristande stöd från omgivningen: Det 
sociala sammanhanget  
Omotiverad att ta tag i 
livssituationen: Upplevelse av 
kontroll  
Okunskap om sjukdomen: 
Kunskapens betydelse 
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Bilaga 4. 2(3) Dataextraktionsprotokoll  

Studie Land Deltagare Syfte Metod Analys Nyckelbegrepp 

Hagan et al, 

2007 

Australien  8 män 2 kvinnor som 
genomgått 
hjärtinfarkt. 
Ålder 43-82 
4 st deltagit i 
hjärtrehab. 

Identifiera och undersöka 
faktorer som påverkar 
postinfarktpatienters 
beslut att delta i 
rehabiliteringsprogram. 

Kvalitativ 
metod 
med 
beskrivande-
tolkande design. 
Semistrukturera
de intervjuer. 

Tematisk analys Arbetssituationens inverkan på 
patientens livsstilsval: Omgivning 
och miljöns betydelse 
Familjens betydelse för att finna 
motivation och mening i tillvaron: 
Det sociala sammanhanget  

Kärner et al, 
2005 

Sverige 84 män  
29 kvinnor som alla 
genomgått 
hjärtinfarkt. 
medelålder 58 
Framkommer inte om 
deltagarna medverkat 
i hjärtrehab. 

Postinfarktpatienters 
upplevelser av faktorer 
som underlättar och 
hindrar genomförandet 
av livsstilsförändringar. 

Kvalitativ 
metod 
Semistrukturera
de intervjuer 

fenomenografisk 
analys (Marton 
1981, Dahlgren & 
Fallsberg 1991) 

Psycosociala omständigheter: Det 
sociala sammanhanget Fysiska och 
känslomässiga 
upplevelser:Sjukdomsinsikt 
Personligt ansvar inför 
återhämtningsprocessen: Upplevelse 
av kontroll  En trygg miljö främjade 
sunda livsstilsvanor: Omgivning och 
miljöns betydelse   

MacInnes, 2005 UK 
 

10 kvinnor som 
genomgått 
hjärtinfarkt. 
Ålder 48-80 år 
7 st deltar i 
hjärtrehab. 

Undersöka 
sjukdomsinsikten hos 
kvinnor postinfarkt samt 
samband mellan 
sjukdomsinsikt och 
anpassning till 
hälsofränjande 
beteenden. 

Kvalitativ 
metod 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Tematisk analys Oförmåga att se samband mellan 
livsstil och hjärtinfarkt: 
Sjukdomsinsikt 
Uppgivenhet inför förmågan till 
beteendeförändring: Upplevelse av 
kontroll 

McSweeney & 
Coon 2004 

USA 40 kvinnor som 
genomgått 
hjärtinfarkt. 
Ålder 27-79 
Ingen som deltar i 
hjärtrehab. 

Undersöka tillgångar och 
hinder i arbetet med 
livsstilsförändringar hos 
kvinnor efter hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
metod 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys och 
konstant 
jämförande 

Bristande motivation till 
livsstilsförändring: Upplevelse av 
kontroll Socialt nätverk främjar  
förändringsbeteende: Det sociala 
sammanhanget Ekonomisk status: 
Omgivn och miljöns betydelse 
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Bilaga 4. 3(3) Dataextraktionsprotokoll  

Studie Land Deltagare Syfte Metod Analys Nyckelbegrepp 

Bergman & 
Berterö, 2001 

Sverige 7 män en kvinna. 
Ålder: 49-68 
7 st av deltagarna har 
genomgått 
hjärtinfarkt. En har 
gjort en Bypass 
operation. 
Framgår inte om 
deltagarna medverkat 
i hjärtrehab. 

Undersöka vilka 
möjligheter och hinder 
som patienterna stöter på 
i arbetet med 
livsstilsförändringar. 

Kvalitativ 
metod 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Hermaneutisk 
analys 

Upplevelse av stöd utifrån: Det 
sociala sammanhanget Betydelse av 
att känna personligt ansvar: 
Upplevelse av kontroll 
Upplevelse av information från 
sjukvården: Kunskapens betydelse  

Everett et al, 
2011 

Australien 16 män 9 kvinnor 
som genomgått 
hjärtinfarkt. 
Medelålder: 61 
Alla deltar i 
hjärtrehab. 

Undersöka erfarenheter 
av beteendeförändringar 
efter akut hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
metod 
Semi-
strukturerade 
intervjuer med 
motiverande 
samtals teknik. 

Tematisk analys Obeslutsamhet: Upplevelse av 
kontroll Okunskap om sin 
sjukdomsbild: Sjukdomsinsikt  

Crane & 
McSeeney, 
2003 

USA 15 kvinnor som 
genomgått 
hjärtinfarkt 
Ålder 66-88 
Deltar inte i 
hjärtrehab. 

Undersöka äldre 
kvinnors upplevelser av 
motgångar och tillgångar 
vid livsstilsförändringar. 

Kvalitativ 
metod 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Innehållsanalys och 
konstant 
jämförande 
(cantanzaro, 1988) 

Påverkan av vänner och familj: Det 
sociala sammanhanget 
Svår trötthet efter hjärtinfarkten: 
Sjukdomsinsikt 

Condon & 
McCarthy, 
2006 

Irland 9 män och en kvinna 
som genomgått 
hjärtinfarkt. Ålder: 
38-75 
Deltar inte i 
hjärtrehab. 

Undersöka patienters 
upplevelser av 
livsstilsförändringar efter 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ 
metod 
Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Tematisk analys Sociala nätverkets betydelse för 
återhämtning: Det sociala 
sammanhanget Upplevelsen av 
professionellt stöd: Kunskapens 
betydelse Målsättning: Upplevelse 
av kontroll 
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Bilaga 5. Översikt Teman  

Studier Sjukdomsinsikt Upplevelse 
av kontroll 

Kunskapens 
betydelse 

Det sociala 
sammanhanget 

Omgivning 
och 
miljöns 
betydelse 

White et al, 
2011 

x  x   

 Wyer et al, 
2001) 

x x x   

Goldsmith 
et al, 2006 

   x  

 Jackson et 
al, 2011 

 x x x  

 Hagen et 
al, 2007 

   x x 

 Kärner et 
al, 2005 

x x  x x 

 MacInnes, 
2005 

x x    

McSweeney 
& Coon 
2004 

 x  x x 

 Bergman & 
Berterö, 
2001 

 x x x  

 Everett et 
al, 2011 

 x x   

 Crane & 
McSeeney, 
2003 

x   x x 

 Condon & 
McCarthy, 
2005 

 x x x  
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