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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett folkhälsoproblem världen över. Trots att antalet 
personer som genomgått en hjärtinfarkt har minskat rent generellt, så ökar antalet 
kvinnor som insjuknar. Kvinnorna tenderar i att ha mer ospecifika symtom på 
hjärtinfarkten och upplever inte lika uttalad bröstsmärta som män, vilket gör att de 
oftast är svårare att diagnostisera. Syftet: Syftet var att undersöka hur kvinnor 
upplever det första året efter en genomgången hjärtinfarkt. Metod: Studien 
genomfördes som en litteraturstudie grundad på sju vetenskapliga artiklar som var 
av kvalitativ design. Artiklarna analyserades genom en manifest innehållsanalys. 
Resultat: Fyra kategorier framkom: en vardag påverkad av rädsla, en begränsad 
vardag, en förändrad familjedynamik samt ett nytt sätt att leva och se på livet. Den 
traumatiska upplevelsen av att insjukna i hjärtinfarkt gjorde att kvinnorna var rädda 
för att återigen insjukna, men även för döden. Tröttheten upplevdes vara den största 
orsaken till begränsning i vardagslivet och medförde att de var beroende av hjälp 
från andra. Familjen upplevdes som ett bra stöd, men kunde ibland övergå till att 
bli överbeskyddande. Många började lyssna på sin kropp och prioritera sig själva. 
Hjärtinfarkten sågs som en varningsklocka och de började värdera livet annorlunda. 
Slutsats: Kvinnorna blev mer medvetna över sin livsvärld, började ta tillvara på 
livet och värdesätta varje dag. Kunskapen om kvinnornas upplevelser efter en 
hjärtinfarkt är av vikt för att kunna utforma sjuksköterskeinterventioner som 
fokuserar på denna patientgrupps upplevelser av hälsa, välbefinnande och 
omvårdnad. 
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INTRODUKTION 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2011a) menar att hjärtinfarkt är en stor 
folksjukdom världen över. Enligt Socialstyrelsen (2010) har antalet kvinnor som 
insjuknat i en hjärtinfarkt i Sverige ökat med två procent de senaste åren trots att 
risken för att insjukna i en hjärtinfarkt minskat generellt det senaste decenniet. I 
Condon och McCarthy (2006) studie framgår det att genomgå en hjärtinfarkt kan 
innebära en traumatisk upplevelse med både fysiska och psykiska omställningar i 
livet som kan leda till en osäkerhet i sin nya livssituation. Xhyheri och Bugiardini 
(2010) menar att kvinnor tenderar att ha mer ospecifika symtom på hjärtinfarkt 
och upplever inte lika uttalad bröstsmärta som män, vilket enligt Schenck – 
Gustafsson (2003) kan leda till att symtomen inte tas på allvar, då befintligt 
forskning fortfarande har mannen som norm för att ställa diagnos. Trots att det har 
visat sig att kvinnors symtom skiljer sig från männens menar Burell och Granlund 
(2002) och Emslie (2005) att nästan all forskning fokuserat på mäns upplevelser 
av hjärtinfarkt. Då forskningen fokuserar på männens upplevelser och har mannen 
som norm, är det av stor vikt att erhålla kunskap om hur kvinnor upplever en 
genomgången hjärtinfarkt, för att sjuksköterskan på bästa sätt kunna vårda henne. 
 
BAKGRUND 
Hjärtinfarkt 
Enligt Persson och Stagmo (2008) är hjärtinfarkt en sjukdom som beror på att en 
blodpropp bildas och täpper till ett eller flera utav hjärtats kranskärl. Kranskärlen 
har som uppgift att försörja hjärtmuskeln med syrerikt blod och behandlas inte 
hjärtinfarkten direkt uppstår syrebrist vilket leder till vävnadsdöd i den delen av 
hjärtmuskeln som det tilltäppta kranskärlet ska försörja (ibid). 
 
Persson och Stagmo (2008) menar att det finns påverkbara och opåverkbara 
riskfaktorer för att insjukna i en hjärtinfarkt. De påverkbara riskfaktorerna är 
enligt Persson och Stagmo (2008) fysisk inaktivitet, övervikt, rökning, diabetes, 
högt blodtryck, förhöjda halter av kolesterol samt negativ stress. De riskfaktorer 
som en person inte kan påverka själv, men som ökar risken att insjunkna i 
hjärtinfarkt är: hög ålder, tidig menopaus, manligt kön samt ärftliga faktorer 
(ibid). 
 
Typiska symtom på hjärtinfarkt är enligt Schenck-Gustavsson (2011) svår 
ihållande smärta i bröstkorgen som kan stråla ut i en eller båda armarna, halsen, 
käken, magen eller ryggen. Dock tenderar kvinnorna att ha mer allmänna symtom 
så som andfåddhet, svaghet, illamående, yrsel, hjärtklappning och nedsatt 
allmäntillstånd (ibid). Enligt Rosengren, Spetz, Köster, Hammar, Alfredsson och 
Rosén (2001) insjuknar oftast kvinnor i hjärtinfarkt senare i livet än män och en 
anledning till detta tros vara att det kvinnliga hormonet östrogen har en skyddande 
effekt mot hjärtinfarkt fram till menopausen.  
 
Kvinnors upplevelse av hjärtinfarkt 
Enligt Mendes, Roux och Ridosh (2010) upplever de flesta kvinnorna som har 
insjuknat i en hjärtinfarkt ett känslomässigt lidande på grund av att de kände att de 
kunde gjort mer för att förhindra att hjärtinfarkten uppkom. Johansson, Dahlberg 
och Ekebergh (2003) och Mendes, Roux och Ridosh (2010) menar att livet snabbt 
kan förändras utan någon som helst förvarning och att många utav kvinnorna som 
insjuknat i en hjärtinfarkt även känner en oro över att en ny hjärtinfarkt plötsligt 
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kan komma. Vidare menar Mendes, Roux och Ridosh (2010) att kvinnor som 
genomgått en hjärtinfarkt reflektera mycket över sin livsvärld vilket har lätt till att 
kvinnorna haft sömnlösa nätter som uppstår till en följd av rädslan av att inte 
vakna upp igen. Oron över att insjukna i en ny hjärtinfarkt medför enligt 
Johansson, Dahlberg och Ekebergh (2003) en förändrad livsvärld och livet tas inte 
längre tas för givet. Livet värdesätts annorlunda och varje dag går ut på att göra 
livet så meningsfullt som möjligt (ibid). 
 
Delmar et al. (2006) beskriver att oavsett om en person insjuknar i en långvarig 
sjukdom eller ett akut tillstånd, så innebär det i de flesta fall en hel del 
förändringar i personens livssituation. Livssituationen beskrivs oftast som att 
pendla mellan verklighet och hopp, vilket i många fall innebär en känsla av att 
inte ha kontroll längre. Detta gör enligt Delmar et al. (2006) att många inte vågar 
se framåt utan istället fastnar i sjukdomen. Alla dessa upplevelser kan medföra 
känslor av frustration, osäkerhet, oro och svårigheter att ta beslut i det dagliga 
livet (ibid). Vidare menar Morse och Johnson (1991) att en sjukdomsupplevelse 
kan vara svår att förstå och förhålla sig till, ända tills den dagen personerna själva 
befinner sig i situationen där de insjuknar. Det är vanligt enligt Morse och 
Johnson (1991) att personer som insjuknat ibland upplever att de behandlas som 
överdrivet sjuka av sina anhöriga och inte ses som en individ, utan snarare som en 
person med sjukdom.  
 
Enligt Fridlund (2000) och Witt et al. (2004) är kvinnor underrepresenterade i 
rehabilitering efter genomgången hjärtinfarkt. Witt et al. (2004) menar att detta 
främst beror på att kvinnor tenderar att vara äldre än män när de insjuknar i 
hjärtinfarkt. Enligt Socialstyrelsen (2008) ”vision” ska alla som genomgått en 
hjärtinfarkt erbjudas hjärtrehabilitering i grupp. I hjärtrehabiliteringsgruppen ska 
information ges om vad en hjärtinfarkt är och innebär, riskfaktorerna för att 
insjukna igen, vikten av fysisk aktivitet, motionsgrupper, kost och kuratorsstöd 
(ibid). Många kvinnor upplever enligt Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg 
(2011) att rehabiliteringsprogrammen inte är utformade för kvinnors behov vilket 
gör att de väljer att avstå från deltagandet. Dock menar Schenck-Gustafsson 
(2011) att de flesta kvinnorna är i behov av stöd efter hjärtinfarkten, då det visat 
sig att kvinnor har hög psykosocial- och stresspåverkan i vardagen. Det ter sig 
rimligt att tänka att om kvinnorna har medverkat eller inte i rehabilitering, har 
möjlighet att påverka hur de upplever tiden efter en hjärtinfarkt. 
 
Livsvärld  
Livsvärlden är enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 
den levda världen såsom den dagligen upplevs av människor. Dahlberg et al. 
(2003) har beskrivit Husserl (1995) filosofiska syn på livsvärlden, utifrån den 
levda erfarenheten, det vill säga de upplevelser vi bär med oss, i ett 
vårdvetenskapligt perspektiv. Individens livsvärld är den verklighet som 
människan lever i och som tas för givet, även om detta oftast sker omedvetet, så är 
det oftast inte förrän vid sjukdom människan börjar reflektera över den (Dahlberg 
et al., 2003). Vid sjukdom är det vanligt enligt Dahlberg et al. (2003) att uppleva 
en känsla av att kroppen är förändrad och människan kan uppleva en sårbarhet av 
att inte kunna lita på sin kropp. Livsvärldsperspektivet fokuserar på hur 
patienterna upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande eller sin vård (ibid). 
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En person som insjuknat i en sjukdom eller har drabbats av en svår situation kan 
enligt Dahlberg et al. (2003) komma att behöva stöd i sina upplevelser av den 
vårdande sjuksköterskan. Det är då viktigt att sjuksköterskan kan uppmärksammar 
personens upplevelser för att kunna förstå personens livsvärld (ibid). Att genomgå 
en hjärtinfarkt kan resultera i en stark känslomässig upplevelse hos kvinnan som 
insjuknat (From Attebring, et al., 2010) och livsvärld kan komma att förändras 
(Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003).  
 
 
SYFTE 
Syftet var att undersöka hur kvinnor upplever det första året efter en 
genomgången hjärtinfarkt. 
 
METOD 
En litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats utgjorde 
studiens metod (Forsberg & Wengström, 2008). Syftet med litteraturstudien var 
att systematisk söka, kritisk granska samt att göra en sammanställning av tidigare 
genomförda empiriska studier för att undersöka det valda fenomenet (Polit & 
Beck, 2008). 
 
Urval 
Inklusionskriterierna var: vetenskapliga artiklar av studier med kvalitativ design, 
publicerade mellan år 2000 och 2012 som beskriver kvinnors upplevelser under 
det första året efter hjärtinfarkten samt skrivna på engelska eller svenska. 
 
Litteratursökning 
Sökning av de vetenskapliga artiklarna gjordes i referensdatabaserna CINAHL 
och MEDLINE då de anses vara mest lämpliga inom omvårdnadsforskning (Polit 
& Beck, 2008). Utifrån studiens syfte gjordes en fritextsökning i CINAHL för att 
hitta artiklar på ämnet. Därefter granskades artiklarnas indexering i databasen som 
en hjälp för att hitta rätt sökord. Uppslagsverket i respektive databas, CINAHLs 
”CINAHL Headings” och i MEDLINEs ”MeSH”, användes sedan för att hitta 
korrekta sökord (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). De termer som ingick i 
respektive databaser var: myocardial infarction, myocardial ischemia, heart 
attack, life change events, life experiences, lived experiences, experience samt 
women. I CINAHL gjordes sökningen i tre olika sökblock. I det första sökblocket 
genomfördes en sökning av termerna: myocardial infarction och myocardial 
ischemia som ”CINAHL Headings”, samt myocardial infarction och heart attack 
både som ”keyword” och som fritext ord i abstrakt. Söktermerna 
sammankopplades sedan med den booleska operatorn ”OR” för att få så bred 
sökning inom ämnet som möjligt (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). I det 
andra sökblocket genomfördes en sökning av termerna: life change events och life 
experience som ”CINAHL Headings”, samt life experience och experience både 
som ”keyword” och som fritext ord i abstrakt. Dessa sammankopplades sedan 
med den booleska operatorn ”OR”. I det tredje och sista sökblocket genomfördes 
en sökning på termen: women både som ”CINAHL Headings”, ”keyword” samt 
som fritext ord i abstract. De tre sökblocken sammankopplades sedan med den 
Booleska operatorn “AND” för att begränsa och specificera sökningen utifrån 
syftet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökningarna i MEDLINE 
genomfördes på liknande sätt i tre olika sökblock (bilaga 1). För att göra 
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sökningen mer specifik utifrån studiens inklusionskriterier valdes 
avgränsningsfunktionen ”limiters”. Således begränsades sökningarna ytterligare 
genom att artiklar som kunde inkluderas skulle vara: publicerade mellan den 1 
januari 2000 och den 12 september 2011, abstract available, English or Swedish 
language, peer reviewd samt research article. Sökningarna uppdaterades i januari 
2012 (bilaga 1). 
 
Sökningarna i MEDLINE och CINAHL gav totalt 391 träffar. Samtliga 391 titlar 
lästes igenom varav 210 artiklar passade in på studiens syfte.  Efter att ha läst 
igenom abstraktet på dessa 210 artiklar återstod 42 artiklar. De artiklar som valdes 
att exkluderas hade kvantitativ ansats eller svarade inte på studiens syfte. De 42 
artiklarna som återstod lästes igenom i sin helhet. Endast 7 artiklar valdes att 
granskas eftersom resterande artiklar belyste upplevelser utanför syftets 
tidsperspektiv eller så gick det inte att särskilja mellan män och kvinnors 
upplevelser. 
 
Kvalitetsgranskning 
De sju artiklarna granskades med hjälp av Critical Appraisal Skills Programme 
(CASP, 2010) bedömningsformulär (bilaga 2) för kvalitativa artiklar. Genom att 
besvara en rad frågor betygsattes artiklarna och varje positivt svar gav en poäng 
och ett negativt eller vet-ej svar, gav noll poäng. Poängen översattes sedan till 
procent. Maximalt kunde artikeln få tio poäng vilket motsvarar 100 %. Artiklarnas 
kvalité graderades sedan enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) i tre 
grader. Grad I motsvarar 60-69 % och bedöms som mindre god kvalité, grad II 
utgör 70-79 % och bedöms som medelkvalité samt grad III utgör 80-100 % och 
bedöms vara av god kvalité. Artiklar under 60 % ska enligt Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011) exkluderas pga. för dålig kvalité. Av de sju utvalda artiklarna 
bedömdes sex vara av god kvalité och en bedömdes vara av medelkvalité (bilaga 
3). 
 
Analys 
Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) 
pedagogiska framställning av innehållsanalys, som är inspirerad av Krippendorff 
(1980). En kvalitativ innehållsanalys gjordes för att kunna tolka och granska 
texter med en induktiv ansats, dvs. att analysen av texterna är förutsättningslösa 
(Forsberg & Wängström, 2008). En manifest innehållsanalys utfördes vilket 
innebär att bara de synliga och uppenbara komponenterna ska fokuseras i texterna, 
utan någon vidare tolkning (Friberg, 2006). 
 
Resultatet i de sju inkluderade artiklarna lästes igenom var och en för sig ett flertal 
gånger och diskuterades sedan tillsammans. Detta för att få en helhet och för att 
försöka undvika misstolkningar. Nästa steg var att var och en tog ut 
meningsenheter ur texten som motsvarande denna med studiens syfte. 
Meningsenheter kan enligt Graneheim och Lundman (2004) bestå av ord, 
meningar eller delar av text. En jämförelse av meningsenheterna gjordes 
tillsammans för att reflektera och diskutera olika tolkningar och för att minska 
risken att någon meningsenhet utelämnats. Varje meningsenhet jämfördes med 
syftet för att säkerställa att de överrensstämde. Vidare kondenserades 
meningsenheterna vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär att 
innehållet i meningsenheterna görs kortare och mer lättförståeliga men utan att 
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förlora kärnan. Vid kondenseringen gjordes även en översättning från engelska till 
svenska och för att minska risken för feltolkningar användes ett engelsk-svenskt 
lexikon. Kondenseringen diskuterades emellan författarna för att säkerställa att 
innehållet kvarhölls. Vidare abstraherades kondenseringen var för sig enligt 
Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning, dvs. lyfte innehållet till en högre 
abstraktionsnivå, samt försågs med koder. Koderna jämfördes och diskuterades 
för att se likheter och olikheter. Därefter tilldelades koderna kategorier som 
representerar det manifesta innehållet. Studiens resultat utgörs av fyra kategorier: 
en vardag påverkad av rädsla, en begränsad vardag, en förändrad familjedynamik 
samt ett nytt sätt att leva och se på livet (bilaga 4). 
 
Etiskt övervägande 
Vid konstaterandet om studierna varit etiskt godkända och haft ett etiskt 
förhållningssätt användes bedömningsformuläret CASP (2010) där en av 
punkterna tar upp etiska frågeställningar som bekräftar detta. I sex utav de sju 
artiklarna som ingår i resultatet finns det ett tydligt etiskt resonemang och 
studierna har även fått ett godkännande från etisk nämnd. En artikel saknade 
information om ett etiskt förhållningssätt samt information om godkännande från 
etiskt nämnd, men valdes ändå att inkluderas då den svarade på studiens syfte.  
 
RESULTAT 
Resultatet speglar kvinnornas upplevelser under första året efter en hjärtinfarkt 
och redovisas i form av fyra kategorier; en vardag påverkad av rädsla, en 
begränsad vardag, en förändrad familjedynamik samt ett nytt sätt att leva och se 
på livet. 
 
En vardag påverkad av rädsla 
Genomgå en hjärtinfarkt visade sig kunna innebära upplevelser av depression, 
ångest och maktlöshet (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008; Schou, 
Østergaard Jensen, Dorthe Zwisler & Wagner, 2008). En rädsla för att återigen 
insjukna innebar att kvinnorna kunde uppleva hopplöshet till en följd av den 
otrygghet som hjärtinfarkten orsakat (Svedlund & Danielson, 2003). Kvinnorna 
kunde känna en rädsla för att överanstränga sig då de trodde att de kunde drabbas 
av ytterligare en hjärtinfarkt och var därför extra vaksamma för symptom de nu 
förknippade med en hjärtinfarkt (White, Hunter & Hulttum, 2007). Kvinnorna 
vågade inte planera för framtiden och vågade inte heller bege sig ut på resor 
eftersom de kände att det var en trygghet att ha ett sjukhus nära sig (Svedlund & 
Danielson, 2003). Rädslan för en ny hjärtinfarkt kunde ibland göra att kvinnorna 
inte vågade vara ensamma (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008) och ibland 
var rädslan för framtiden så stor att de kunde sitta i tårar om dagarna (Svedlund, 
Danielson & Norberg, 2001). Det fanns kvinnor som ville återgå till sitt arbete för 
att de var rädda för att ”fastna” i sjukdomen. Rädslan i vardagen kunde upplevas 
som hanterbar om läkarna hade bekräftat en förbättrad hjärtstatus (Svedlund & 
Danielson, 2003). 
 
En begränsad vardag 
Kvinnorna kunde uppleva sig som begränsade i sin vardag. Begränsningar som att 
våga sig ut, komma tillbaka till arbetet och börja idrotta kunde vara ett stort 
problem. Kvinnorna orkade inte lika mycket längre och kände sig som besvärliga 
personer som var beroende av att be andra om hjälp hela tiden. De skämdes över 
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att inte vara lika starka och dugliga till saker som de brukade vara innan 
hjärtinfarkten (Svedlund, Danielson & Norberg, 2001). Den största orsaken till att 
känna sig begränsad och vara beroende av andra var tröttheten då den var mycket 
intensiv och påverkade vardagslivet. Tröttheten bidrog till en känsla av förlust att 
inte längre kunna uppleva ett välbefinnande i sin roll som mor och 
mormor/farmor, då kvinnorna inte längre hade ork att kunna hjälpa till lika 
mycket hos sina barn med hushållsarbetet eller att ta hand om barnbarnen. 
Kvinnorna upplevde att familjemedlemmarna försökte överbeskydda dem och 
stoppa dem i deras aktiviteter när de såg att de blev trötta (Svedlund & Axelsson, 
2000). Kvinnorna kunde uppleva en frustration över att inte kunna utföra sina 
dagliga rutiner såsom hushållsarbete eller framföra ett fordon eftersom den 
medicinska behandlingen hindrar detta (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). 
Stor förtvivlan kunde upplevas över att ha förlorat sin kroppsliga förmåga till 
självständighet (White, Hunter & Holttum, 2007).  
 
En förändrad familjedynamik 
Kvinnorna upplevde att de fått starkt stöd från sina familjemedlemmar (Schou, 
Østergaard Jensen, Dorthe Zwisler & Wagner, 2008). Trots detta var det vanligt 
att hålla sina känslor och symtom för sig själva och inte bekymra familjen. Det 
fanns en önskan om att inte oroa anhöriga eller bli kända som en "gnällande 
person" (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Kristofferzon, Löfmark & 
Carlsson, 2008; Schou, Østergaard Jensen, Dorthe Zwisler & Wagner, 2008; 
Svedlund & Danielson, 2003). Kvinnorna lät bli att visa för sina anhöriga hur 
oroade de egentligen var över sin sjukdom, utan ville istället visa sig starka inför 
sina närmaste och vara en bra anhörig (Schou, Östergaard Jensen, Dorthe Zwisler 
& Wagner, 2008). Tystheten blev ett känslomässigt hänsynstagande gentemot sin 
partner (Svedlund, Danielson & Norberg, 2001; Svedlund & Danielson, 2003).  
  
De kvinnor som levde tillsammans med en partner beskrev att partnern tog för sig 
mer i hemmet efter det att de insjuknat i hjärtinfarkten. Det var dock vanligt 
förekommande att kvinnorna inte ville att partnern/familjen skulle ta över 
vardagssysslorna i hemmet (Schou, Østergaard Jensen, Dorthe Zwisler & Wagner, 
2008) då det upplevdes jobbigt att inte längre ha den kontrollen i hemmet som de 
hade haft innan hjärtinfarkten (Svedlund & Danielson, 2003). För att behålla den 
kontrollen och inte överbelasta sina familjer gjorde kvinnorna mer än de faktiskt 
hade styrkan till. Kvinnorna upplevde emellanåt att anhöriga gjorde anspråk på 
deras dagliga sysslor vilket kunde innebära att de ibland hamnade i konflikt med 
varandra (Schou, Østergaard Jensen, Dorthe Zwisler & Wagner, 2008 ). 
 
Trygghet, ömhet och praktiskt stöd från närmaste anhöriga upplevdes som att 
återigen få livet tillbaka och börja leva igen (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 
2008). Dock upplevde vissa kvinnor att anhörigas stöd ibland gick till överdrift 
genom att de försökte styra dem och på så sätt bli överbeskyddande. Kvinnorna 
kunde känna krav från sina familjemedlemmar, krav som att berätta vad de hade 
gjort för något under dagen. Vissa familjemedlemmar ville vägleda kvinnorna hur 
de skulle utföra vissa arbetsuppgifter i hemmet, men kvinnorna ville hellre göra 
det efter sina egna tankar, idéer och rutiner. Kvinnorna kunde därför ibland utföra 
hemsysslor i smyg så att deras partner och anhöriga inte skulle se att de utförde 
dem (Svedlund & Danielson, 2003). Kvinnor upplevde också stöd från andra 
nätverk och släktingar. Även om stödet var relativt litet så kunde det inverka 
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positivt på deras väg tillbaka efter hjärtinfarkten. De kvinnor som inte hade några 
släktingar eller nära anhöriga i sin närhet hade istället nära vänner de kunde känna 
stöd ifrån (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). 
 
Ett nytt sätt att leva och se på livet   
Det var vanligt att kvinnorna ägnade sig mer åt fysiska aktiviteter efter 
hjärtinfarkten jämfört med vad de tidigare hade gjort (Kristofferzon, Löfmark & 
Carlsson, 2008; White, Hunter & Hulttum, 2007). Kvinnorna kände dock en 
besvikelse över att de tidigare förträngt sina egna behov av röra på sig då 
ökningen av de fysiska aktiviteterna bidrog till ett förbättrat välbefinnande 
(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Genom att börja äta mer hälsosamt 
och regelbundet hjälpte kvinnor att gå ner i vikt, men att följa en strikt diet 
upplevdes av vissa som en känsla av att fastna i begränsningar (Kristofferzon, 
Löfmark & Carlsson, 2008). 
 
Den livsstilsförändring som upplevdes som svårast var att sluta röka. De kvinnor 
som lyckades sluta röka kunde beskriva hur de fortfarande upplevde en stark 
längtan efter en cigarett (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Kvinnorna 
kunde uppleva att glädjen försvann när de försökte sluta vilket gjorde att de valde 
att fortsätta med att röka (Schou, Østergaard Jensen, Dorthe Zwisler & Wagner, 
2008). Andra kvinnor vågade inte stå för att de inte hade lyckats slutat röka och 
höll därmed det i smyg och rökte endast då de var ensamma. Detta på grund utav 
att de upplevde en känsla av misslyckande och skam (Svedlund & Axelsson, 
2000).  
 
Efter hjärtinfarkten började kvinnorna att ägna mer tid åt att ta hand om sig själva 
än vad de tidigare gjort (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). De kvinnor som 
hade viljan och lyckades genomföra livsstilsförändringar, som medförde en mer 
hälsosam livsstil, upplevde en mängd positiva följder däribland ett förbättrat 
självförtroende. Kvinnorna lärde sig också att lyssna på sin egen kropp och 
vågade säga nej till krav som de sociala nätverken ställde (Kristofferzon, Löfmark 
& Carlsson, 2008). För att börja lyssna på sin kropp och minska stress använde sig 
kvinnorna utav en mängd olika tillvägagångssätt, som att be om hjälp, säga nej 
och att låta saker ta den tid det tar (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; 
Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Tidigare hade kvinnorna ett eget krav 
om att det alltid skulle vara i ordning i hemmet, men efter hjärtinfarkten upplevde 
kvinnorna däremot att det inte gjorde något om det var lite damm runtomkring 
dem. En dammsugning av hela huset kunde ta några dagar, men det var inget som 
störde dem. Kvinnorna trivdes med att inte längre stressa och njöt istället av den 
lugna vardagen (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). 
 
Hjärtinfarkten beskrevs som en varningsklocka och kvinnorna insåg efteråt hur 
värdefullt livet är. En rädsla beskrevs över vad de precis genomgått, men såg det 
som en nystart till att börja ta tillvara på sitt liv (Svedlund, Danielson & Norberg, 
2001). Vissa kvinnor upplevde att de fått en mycket bättre syn på livet än vad det 
tidigare hade och började värdera sitt liv annorlunda (Kristofferzon, Löfmark & 
Carlsson, 2008). De började njuta av sitt liv, tog tillvara på varje dag samt att 
började ägna mer tid åt sig själv och sin familj. Kvinnorna kunde uppleva att flera 
olika aspekter i deras liv hade fått en helt ny innebörd (Svedlund, Danielson & 
Norberg, 2001). 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
För att svara på studiens syfte valdes att genomföra en litteraturstudie. Då syftet 
med studien var att undersöka kvinnors upplevelser valdes vetenskapliga artiklar 
av kvalitativ ansats baserade på intervjuer, eftersom kvalitativ ansats enligt Polit 
och Beck (2008) och Forsberg och Wengström (2008) bäst beskriver ett fenomen, 
som i detta fall var hur tiden efter en hjärtinfarkt kan upplevas. 
 
Databaserna CINAHL och MEDLINE valdes då de innehåller majoriteten av alla 
omvårdnadstidskrifter (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Sökningarna var 
systematiska i de båda databaserna och MeSH samt Headings användes för de 
bärande begreppen. Under granskningen av artiklarna framkom det dock ett annat 
tänkbart sökord som kunde ha inkluderats, acute myocardial infarction (AMI). 
Om detta sökord hade inkluderats är det möjligt att resultatet hade sett annorlunda 
ut då det eventuellt hade resulterat till andra artiklar. 
 
Artiklarna begränsades till en period mellan 2000-2012 för att få den senaste 
forskningen på området. Denna strategi bedömdes som relevant då överlevnaden 
efter en hjärtinfarkt har dubblerats de senaste tio åren på grund utav att 
omhändertagandet efter en hjärtinfarkt har förbättrats (Hjärt- Lungfonden, 2011). 
Artiklarna i denna litteraturstudie skulle enligt inklusionskriterierna beröra det 
första året efter en hjärtinfarkt. Detta på grund av att personer som genomgått en 
hjärtinfarkt har enligt Socialstyrelsen (2008) mest kontakt med sjukvården under 
första året. Avgränsning gjordes då kontexten i kvalitativ forskning enligt Polit 
och Beck (2008) har stor betydelse för studiens resultat och tillämpning av 
resultaten. Beroende på om kvinnorna precis har genomgått en hjärtinfarkt eller 
om det var 12 månader sedan kan tänkas påverkat resultatet, då Cullberg (2003) 
menar att en person som genomgått en livsavgörande händelse kommer att 
genomgå ett krisförlopp som innehåller olika faser; chockfas (ingenting av det 
som skett kan förstås eller ges någon mening), reaktionsfas (försöker hitta orsak 
till det som har hänt, reaktion av sorg kan yttra sig på olika sätt), bearbetningsfas 
(händelsen integreras i psyket och personen tar mer och mer in vad som har hänt) 
och nyorienteringsfas (Sorgen efter upplevelsen är borta eller under kontroll). 
Beroende på vilken fas kvinnorna befinner sig i kan tänkas påverka hur de kan 
uttrycka sina upplevelser. Artiklar som beskriver både män och kvinnors 
upplevelser valdes att inkluderas men endast kvinnornas upplevelser fokuserades. 
 
Denna kvalitativa litteraturstudie bygger på sju vetenskapliga artiklar. Fyra 
artiklar är från Sverige, en från England, en från Danmark samt en från Canada. 
Dessa länder har enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2005) grundläggande 
likheter i sjukvårdssystemet. Trots detta så bör resultatet från denna 
litteraturstudie läsas med insikten om att kön, sociala samt kulturella faktorer kan 
ha en inverkan på sjukdomsupplevelser (Galdas, Cheater & Marshall, 2004; 
Helman, 2007). Där bland annat faktorer så som ålder, hälsostatus och ekonomisk 
status tillsammans med sjukvårdspersonalens kunskaper, behandling och 
diagnostisering, men också sjukhusens hjälpmedel är betydande för hur ett 
sjukdomstillstånd kan upplevas samtidigt som faktorerna troligtvis också skiljer 
sig åt i olika länder (Helman, 2007). Således är det en rimlig tolkning att dessa 
faktorer reflekteras i de inkluderade artiklarnas resultat.  
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Tre av artiklarna har samma förstaförfattare, Marianne Svedlund (Svedlund & 
Axelsson, 2000; Svedlund, Danielson & Norberg, 2001; Svedlund & Danielson, 
2003), och samtliga tre studier är baserade på samma urval, men har inte samma 
syfte och resultat. Eftersom artiklarna inte har samma fokus, minskar även risken 
för ett snedvridet resultat i föreliggande studie. Det kan dock ses som en nackdel 
att det är samma förstaförfattare i de tre artiklarna, då risken finns att hon kan ha 
färgat resultatet. Dock är det inte samma medförfattare i de tre artiklarna vilket 
skulle kunna bedömdas minska risken för ett alltför ensidigt styrt resultat. Två 
artiklar av författarna Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (Kristofferzon, 
Löfmark & Carlsson, 2003; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2005) skulle från 
början ha analyserats, men eftersom de båda artiklarna grundades på samma 
studie och således presenterade samma resultat, så inkluderades endast den artikel 
som ansågs motsvara denna studies syfte tydligast. 
 
För att säkerställa studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & 
Beck, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) genomfördes en 
kvalitetsgranskning innan artiklarna inkluderades. Eftersom CASP (2010) inte har 
ett poängsystem utan endast ja (1poäng) och nej svar (0 poäng) så utarbetades ett 
poängsystem. Kvalitetsgranskningen är en subjektiv bedömning men då dessa 
genomfördes separat så torde denna risk kunna anses vara minimerad. Alla frågor 
bedömdes vara lika mycket värda, vilket ur ett metodologiskt perspektiv kanske 
kan ge en snedvriden kvalitetsgranskning, då vissa frågor eventuellt bör vägas 
tyngre då de är mer bärande i en studies kvalité. CASP (2010) är publicerat på 
engelska vilket ansågs vara en fördel då det motsvarade de inkluderade artiklarnas 
språk, därmed användes samma terminologi.  
 
Innehållsanalysen inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) har varit en bra 
hjälp för att kunna vara systematiska i arbetet med att analysera texterna. De olika 
stegen i analysförfarandet har först genomförts separat för att minska bias men 
även för att styrka resultatets trovärdighet. Den slutliga analysen gjordes 
tillsammans och manuskriptet skrevs tillsammans. Alla artiklar var skrivna på 
engelska och eftersom engelska inte är vårt modersmål föreligger en risk för 
feltolkning, särskilt vid kondenseringen eftersom det var i det steget som 
översättningen från engelska till svenska genomförts. För att minimera denna risk 
användes engelsk-svenskt lexikon. Det manifesta innehållet fokuserades, men viss 
risk för latenta inslag kan föreligga, eftersom det finns risk för att tolkningar kan 
göras omedvetet (ibid). 
 
Enligt Forsberg och Wängström (2008) och Polit och Beck (2008) är det av vikt 
att välja studier som har utfört ett noggrant etiskt resonemang eller som har blivit 
godkända från en etisk kommitté, för att identiteten till de som deltar i studien ska 
förbli skyddade. En artikel saknade ett etiskt resonemang och information om ett 
etiskt godkännande, vilket kan betyda att deltagarna i studien kan känt en 
osäkerhet gällande identitetsskyddet. Fast studien saknade information om ett 
etiskt resonemang kan det inte uteslutas att författarna till studien ändå har haft ett 
etiskt förhållningssätt, då Polit och Beck (2008) menar att det inte alltid går att 
utläsa studiers följsamhet gällande etiskt förhållningssätt.   
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Resultatdiskussion 
Livet efter en hjärtinfarkt kunde innebära att kvinnorna fick en ökad medvetenhet 
om sin livsvärld (Dahlberg et al., 2003). Kvinnornas livsvärld efter hjärtinfarkten 
kunde tolkas att reflektera upplevelser av en vardag påverkad av rädsla, en 
begränsad vardag en förändrad familjedynamik, och slutligen ett nytt sätt att leva 
och se på livet.  
 
Kvinnornas vardag kunde speglas av en mental oro och rädsla för att drabbas av 
ytterligare en infarkt som innebar att de helst inte ville bli lämnade ensamma. 
Detta styrks av Doiron-Maillet och Meagher-Stewart (2003) som påvisar att 
kvinnorna kunde uppleva en rädsla över att behöva lämna det säkra och trygga 
sjukhuset och där rädslan kunde innebära upplevelser av att inte vara i kontroll 
och av en överväldigande oro inför framtiden (ibid). Det bekräftas även av 
Mendez, Roux och Ridosh (2010) som i sin studie beskriver en rädsla hos 
kvinnorna för att drabbas av samma sak igen. Dahlberg et al. (2003) beskriver hur 
vår livsvärld är den verklighet som vi dagligen lever i och som vi ständigt tar för 
givet. Livsvärlden avspeglar de upplevelser vi varit med om och det är inte förrän 
vid sjukdom vi börjar reflektera över den. Det ter sig således viktigt att 
sjuksköterskan är medveten om hur patientens syn på sin livsvärld kan påverkas 
vid sjukdom för att kunna stödja och vägleda patienterna i den emotionella 
process de sannolikt kommer att gå igenom under tillfrisknandet.  
 
Kvinnornas vardag kunde begränsas efter hjärtinfarkten då deras orkeslöshet 
bidrog till att de upplevde sig beroende av andra. Hildingh, Fridlund och Lindell 
(2007) bekräftar att tröttheten efter en hjärtinfarkt kunde leda till att vara beroende 
av andra. Resultatet visade att tröttheten upplevdes var så intensiv att det kunde 
bidra till att kvinnorna inte längre orkade eller förmådde sig att ställa upp för sina 
barn och barnbarn som de gjorde innan hjärtinfarkten. Detta styrks av Hildingh, 
Fridlund och Lidell (2007) studie då tröttheten efter en hjärtinfarkt beskrevs vara 
så kraftig att det kunde resultera i en förlust av kvinnornas gestalt som mor och 
mormor/farmor. I resultatet framkom att kvinnorna kunde uppleva en förlust av 
välbefinnande genom att de inte längre orkade utföra sina vardagliga sysslor i den 
utsträckning som de gjorde innan infarkten. Kristofferzon, Löfmark och Carlssons 
(2003) bekräftar detta i sin studie som visar att kvinnorna kunde känna sig 
begränsade och orkeslösa i sina dagliga sysslor som de var vana att utföra och 
som de klarade av innan hjärtinfarkten. Dock visar det sig att städning kunde 
hjälpa dessa kvinnor att hantera sin oro över att återigen insjukna (ibid). Detta kan 
tolkas som att om kvinnorna engagerade sig i vardagliga aktiviteter kunde det 
hjälpa dem att inte fokusera på sjukdomen. Sjukdomsupplevelser kan göra 
personer mer medvetna om sin livsvärld och att drabbas av en allvarlig sjukdom 
kan upplevas som väldigt påfrestande för de personer som är vana av att vara 
självständiga och ha kontroll på sin tillvaro, och som plötsligt blir beroende av 
andra (Dahlberg et al., 2003).  

 
Resultatet visar att kvinnorna har svårt att återhämta sig från hjärtinfarkten. 
Familjen upplevs vara ett stort stöd och hade stor betydelse för tillfrisknandet hos 
kvinnorna. Detta bekräftar Worral-Carter, Jones och Driscoll (2005) i sin studie, 
som visar att kvinnorna är överraskade över det stödet och den hjälp de helt 
plötsligt fick av sina familjemedlemmar. I resultatet framgår även att kvinnorna 
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upplever det positivt att familjen stöttar dem men att de ibland kan uppleva att 
stödet går till överdrift och få en överbeskyddande effekt, vilket bekräftas av 
Worral-Carter, Jones och Driscoll (2005) och Hildingh, Fridlund och Lidell 
(2007). Dahlberg et al. (2003) menar att om människor lägger märke till 
personernas upplevelser genom att sätta sig in i personernas livsvärld, kan detta 
minska deras lidande. I resultatet framgår även att upplevelse av att inte ha 
kontroll i sitt eget hem är ett problem och detta påverkar dem negativt. Detta 
styrker Hildingh, Fridlund och Lidell (2007) som menar att kvinnorna upplever 
det jobbigt att inte längre ha den kontrollen i hemmet som de hade innan 
hjärtinfarkten och därför utför de mer hushållssysslor än de egentligen klarar av. 
 
I resultatet framgår det att de flesta kvinnorna försökte genomföra 
livsstilsförändringar men att det inte upplevdes vara så lätt, vilket gjorde att det 
inte var alla som lyckades. Emslie (2005) och Hildingh, Fridlund och Lidell 
(2007) menar dock att många kvinnor väljer att inte genomföra några 
livsstilsförändringar då de tycker att de mår bra utav att göra så som de alltid ha 
gjort. Sjöström-Strand, Ivarsson och Sjöberg (2011) menar att kvinnorna upplevde 
det svårt att åstadkomma livsstilsförändringarna ensamma. Kvinnorna bad därför 
om hjälp för att genomföra livsstilsförändringar. Kristofferzon, Löfmark och 
Carlssons (2003) studie involverade kvinnorna sina män för att åstadkomma 
kostförändringar.  Detta skulle kunna tolkas som att det är lättare att åstadkomma 
förändringar om det är flera personer som hjälps åt. Dahlberg et al. (2003) menar 
att när personernas vardag blir förändrad av de omställningar som en sjukdom 
eller ohälsa medför påverkas deras livsvärd. Om förståelse ges för deras livsvärld, 
till exempel att förstå deras upplevelser av en kostförändring eller förändring av 
fysiska aktiviteter, kan detta innebära att sjukdomslidandet minskas.  
 
Det framgår i resultatet att efter hjärtinfarkten fick kvinnorna en ny syn på livet 
och började prioritera sig själva mer, vilket upplevdes höja livskvalitén. De som 
lyckas göra livsstilsförändringar upplever en inre styrka att våga säga nej och 
lyssna till sin egen kropp. Kvinnorna upplever även att det inte var svårt att 
minska stressen i deras vardag. Detta styrker Hildingh, Fridlund och Lidell 
(2007). Doiron-Maillet och Meagher-Stewart (2003) motsäger dock detta i sin 
studie. De menar att det kan vara mycket svårt och näst intill omöjligt att ändra sin 
vardag för att minska stressen. De visar att kvinnorna har så mycket runt omkring 
sig i deras vardagsliv som ställer krav på dem vilket gör att det är svårt att 
prioritera sig själva för att må bättre. 
 
Även om hjärtinfarkten sätter livet på spel och ger många tankar och upplevelser 
av oro och rädsla visar resultatet att det finns kvinnor som upplever att livet har 
fått en ny mening och de fått en ny chans. Det bekräftar Kristofferzon et al. (2003) 
som menar att livet ses från ett annat perspektiv och de som genomgått en 
hjärtinfarkt värdesätter sin egen vardag mer nu, än innan hjärtinfarkten. Dahlberg 
et al. (2003) beskriver det som naturligt att patienten kan uppleva ett 
välbefinnande även om personen lider av en sjukdom eller på annat sätt ohälsa. 
 
SLUTSATS 
Livet efter en hjärtinfarkt medför många individuella upplevelser, vilket kan 
påverkar vardagen på olika sätt. Förändringar i kvinnornas liv behöver oftast 
göras för att minska risken att insjukna igen, men hur kvinnorna lyckas med att 
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genomföra dessa förändringar påverkas av en mängd olika faktorer såsom 
individens förutsättningar, sjukdomsupplevelser och stöd från deras sociala 
nätverk. Livet efter hjärtinfarkten kan ses som otryggt och medföra en rädsla för 
framtiden. Upplevelserna av hjärtinfarkten har gjort att kvinnorna börjar reflektera 
över sin livsvärld och värderade sitt liv annorlunda. Livet ses från en ny 
dimension och de börjar prioritera sig själva samt värdesätta tiden med familjen 
högre. Ingen dag tas längre för givet. Kunskapen om dessa upplevelser är av vikt 
för att kunna utforma sjuksköterskeinterventioner som fokuserar på denna 
patientgrupps upplevelser av hälsa, välbefinnande och omvårdnad. Vidare 
forskning på sjuksköterskans betydelse för kvinnornas bearbetning av 
upplevelserna efter en hjärtinfarkt skulle vara av intresse. 
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Författare/land Titel Tidskrift/årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 

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

The recovery 
mosaic: Older 
womens 
experiences after a 
myocardial 
infarction. 

Heart & Lung 
(2002) 

Att undersöka kvinnors 
>65år upplevelser av 
återhämtningen i 
början av 
rehabiliteringen efter 
hjärtinfarkten.  

Kvalitativ.  
Understrukturerade 
interaktiva 
intervjuer 4-6 veckor 
efter hjärtinfarkten. 7st 
kvinnor. 
 

Tröttheten efter 
hjärtinfarkten 
gjorde att kvinnorna 
upplevde en 
frustration över att 
de kände sig 
begränsade i de 
vardagliga 
sysslorna. 
Kvinnorna ägnade 
med tid åt sig själva 
efter hjärtinfarkten 
och många valde att 
inte göra 
livsstilsförändringar 
då de ansåg att det 
minskade deras 
välbefinnande.  

God kvalité 

Kristofferzon, M-
L., Löfmark, R., 
& Carlsson, M. 
Sverige. 

Managing 
concequences and 
finding hope – 
experiences of 
Swidish women and 
men 4-6 months 
after myocardial 
infarction. 

Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences 
(2008). 

Att beskriva 
upplevelser av den 
nuvarande vardagen för 
kvinnor och män 4-6 
månader efter en 
hjärtinfarkt och deras 
förväntningar inför 
framtiden. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer 4-6månader 
efter hjärtinfarkten. 20 
kvinnor och 19 män.  
48-90år   

Familjens stöttning 
hade en positiv 
inverkan på 
återhämtningen 
efter hjärtinfarkten. 
Styrkan av att klara 
av att göra 
livsstilsförändringar 
medförde ett förhöjt 
självförtroende.  

God kvalité 
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Författare/land Titel Tidskrift/årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 

Schou, L., 
Østergaard 
Jensen, B., 
Dorthe Zwisler, 
A., & Wagner, L 
Danmark 

Women´s 
experiences with 
cardiac 
rehabilitation – 
participation and 
non-participation. 

Vård i Norden 
(2008). 

Att undersöka 
upplevelser av 
kvinnor som deltog, 
och de som inte 
deltog i 
hjärtrehabilitering 
efter hjärtinfarkten. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer i två 
fokusgrupper. 12 
månader efter 
hjärtinfarkten.  
Totalt ingick 6st 
kvinnor mellan 59 – 
81år. 

Upplevelser av 
depression, ångest, 
isolering och maktlöshet 
var en följd av den 
traumatiska upplevelsen. 
Kvinnorna hade en rädsla 
för att insjukna i 
hjärtinfarkt ytterligare en 
gång. 

God kvalité 

Svedlund, M., & 
Axelsson, I. 
Sverige. 

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

Intensive and 
Critical Care 
Nursing (2000). 

Att undersöka 
kvinnors upplevelse 
under 
rehabiliteringen efter 
en hjärtinfarkt samt 
deras partners 
upplevelse av 
situationen.  

Kvalitativ. 
Narrativa intervjuer 
med kvinnor som 
insjuknat i 
hjärtinfarkten samt 
deras partner. 3-12 
månader efter 
hjärtinfarkten. 9st 
kvinnor mellan 47-
57 år.  

Kvinnorna upplevde en 
uttalad trötthet som satte 
begränsningar i 
vardagslivet vilket gav 
ett minskat 
välbefinnande. 
Kvinnorna upplevde 
även att 
familjemedlemmarna 
blev för överbeskyddade 
i deras stöttning. 

God kvalité 
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Författare/land Titel Tidskrift/årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 

Svedlund, M., 
Danielsson, E., & 
Norberg, A. 
Sverige.  

Women´s narratives 
during the acute 
phase of their 
myocardial 
infarction. 

Journal of 
Advanced 
Nursing (2001). 

Att belysa betydelsen 
av upplevelser under 
den akuta fasen av en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ. 
Narrativa 
intervjuer sju-åtta 
dagar efter 
hjärtinfarkten. 
10st kvinnor 
mellan 47-57 år. 

Hjärtinfarkten såg som 
en varningsklocka och de 
flesta kvinnorna började 
värdera livet annorlunda. 
Många aspekter i deras 
liv hade fått en helt ny 
innebörd.  

God kvalité 

Svedlund, M., & 
Danielson, E. 
Sverige. 

Myocardial 
infarction: 
narrations by 
afflicted women 
and their partners of 
lived experiences in 
daily life following 
an acute myocardial 
infarction 

Journal of 
Clinical Nursing 
(2003). 

Att belysa betydelsen 
av den levda 
upplevelsen efter en 
akut hjärtinfarkt I det 
dagliga livet 

Kvalitativ. 
Narrativa 
intervjuer 12 
månader efter 
hjärtinfarkten. 
Nio kvinnor 
mellan 47-57 år 
samt deras 
partners.  

Kvinnorna valde att inte 
ventilerade sina känslor 
med familjen då de inte 
ville upplevas som 
gnälliga. De upplevde 
även att anhörigas 
stöttning efter 
hjärtinfarkten gick till 
överdrift och blev 
överbeskyddande.  

God kvalité 
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Författare/land Titel Tidskrift/årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 

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

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

Psychology, 
Health & 
Medicine 
(2007). 

Att granska kvinnornas  
anpassningsförmåga till  
hjärtinfarkten samt 
inverkan på  
deras relationer och  
arbete. 

Kvalitativ. Semi-
strukturerade 
intervjuer med 5st 
kvinnor mellan 
40-70år som 
insjuknade av en 
hjärtinfarkt för 2-
6 månader sedan.   

Rädsla över att 
överansträngning skulle 
leda till ytterligare en 
hjärtinfarkt.  Kvinnorna 
upplevde förtvivlan över 
att vara beroende av 
andra. 

Medel kvalité 
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Bilaga 4: Exempel på analysförförande 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori  

The women did not plan as 
much for the future as they 
would have liked, because they 
did not know how they would 
feel the following day or the 
day after that.  

Vågar inte planera 
morgondagen eftersom 
framtiden är osäker 

Otrygghet, osäkerhet En vardag påverkad av 
rädsla 

Svedlund, M., & 
Danielsson, E. 
(2003). 

The women did not manage as 
well 
as they did before the AMI; 
they felt fatigued and 
avoided heavy home duties. 

Tröttheten bidrog till att tunga 
hemuppgifter undveks 

Tröttheten begränsade  En begränsad vardag Svedlund, A., & 
Axelsson, I. (2000) 

Sometimes they did the 
housework "on the sly" because 
they wanted to manage it by 
themselves. 
 

Hemsysslor utfördes i smyg  kontroll i hemmet En förändrad 
familjedynamik 

Svedlund, M., & 
Danielsson, E. 
(2003). 

Some women described many 
lifestyle modifications within 
areas of smoking and stress, but 
some of them also referred to 
diet and physical activity. 

Förändringar gällande rökning, 
stress, kost och aktiviteter.   

Förändringar i vardagen Ett nytt sätt att leva och 
se på livet 

Kristofferzon, M-L., 
Löfmark, R., & 
Carlsson, M.  
Sverige. (2008). 
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