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Bakgrund: Varje kvart drabbas någon av en hjärtinfarkt och varje timme dör någon i 
Sverige. Att drabbas av en hjärtinfarkt är en stark känslomässig upplevelse. Oro och 
nedstämdhet är en vanlig reaktion som kan hålla i sig långt efter hjärtinfarkten. Det finns 
få studier gjorda på mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Syfte: Syftet med 
studien var att belysa mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Metod: En 
litteraturstudie med kvalitativ ansats som är baserad på nio vetenskapliga artiklar har 
använts. Resultat: Upplevelse av att känna stöd och omtanke, positiva upplevelser, 
upplevelser relaterat till fysisk förmåga, emotionella upplevelser och upplevelser i det 
vardagliga livet i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Slutsats: Studien har ökat författarnas 
kunskap och förståelse för mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. 
Förhoppningen är att denna studie ska kunna hjälpa sjuksköterskor att möta patienter i 
rehabiliteringsfasen på ett professionellt sätt, då det är viktigt att veta vilken typ av 
upplevelser som männen har med sig i efterförloppet av en hjärtinfarkt. 
 
 
 Nyckelord: Hjärtinfarkt, Efterförloppet, Män, Upplevelser. 
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INTRODUKTION 
Denna studie syftar till att belysa mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. 
Risken för män att drabbas och avlida av hjärtinfarkt är ungefär dubbelt så stor som för 
kvinnor med hänsyn till åldern (Socialstyrelsen, 2008).  Som blivande sjuksköterskor vill 
vi få en ökad förståelse för upplevelserna som män går igenom fyra månader upp till ett 
år efter en hjärtinfarkt. Med denna studie är det troligt att kunskapen och förståelsen av 
vad män upplever i efterförloppet av en hjärtinfarkt ökar. På så sätt blir det lättare att 
bemöta männen på ett professionellt sätt i rehabiliteringsfasen. Det finns få kvalitativa 
studier gjorda på mäns upplevelser efter en hjärtinfarkt. Istället är det mer forskat på 
sjukdomen, symtom, behandling och den akuta fasen (Kristofferzon, 2003).  Eftersom det 
har gjorts få kvalitativa studier inom detta område anses det viktigt och intressant att 
skriva om mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. 
 

BAKGRUND 
 
Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärtinfarkt (Tapio, 2009). 
Varje kvart drabbas någon och varje timme dör någon i Sverige. Det innebär att cirka 100 
personer om dagen drabbas av en hjärtinfarkt (Klettner, 2009). Såväl insjuknandet som 
dödligheten för akut hjärtinfarkt är starkt köns och ålders relaterat. Dödligheten efter en 
hjärtinfarkt har sjunkit kraftigt under de senaste 10 åren. (Socialstyrelsen, 2008). Genom att 
undersöka arvsmassa hoppas forskarna i framtiden kunna se vem som är i riskzonen för 
hjärtinfarkt. Detta är ett exempel på aktuell hjärtforskning (Klettner, 2009). 
 
Faktorer som ökar risken för att drabbas av en hjärtinfarkt är rökning, högt blodtryck, 
höga halter av kolesterol i blodet, övervikt, fetma och diabetes (Wernersson, 2008). 
För att förebygga en hjärtinfarkt är det viktigt att tänka på bland annat sunda matvanor, 
regelbunden motion, minskat saltintag, ingen tobak och små mängder alkohol 
(Wernersson, 2008). 
 
När en hjärtinfarkt uppstår innebär det att blodcirkulationen i en del av ett kranskärl täpps 
till på grund av en blodpropp som bildats i kranskärlet (Wikström, 2006). Tilltäppningen 
gör så att syretillförseln till en del av myokardiet upphör och därmed dör (Almås, 2002). 
 
Det vanligaste symtomet hos män med hjärtinfarkt är stark och ihållande bröstsmärta. 
Smärtan kan variera mycket och stråla ut till en arm eller båda armarna, ryggen, nacken, 
magen, halsen eller käkarna. Smärtan kan vara olika stark och om den är ihållande under 
minst femton minuter och kombineras med illamående, kallsvett, andnöd och yrsel kan 
det tyda på en hjärtinfarkt (Signäs, 2007). Hjärtsjukdomar, diabetes, kön och ålder är 
faktorer som kan påverka symtomupplevelsen (Chen, 2005). Utöver observation och 
behandling av patientens cirkulation och andning måste smärtor, ångest och oro 
behandlas som kan upplevas olika. Denna behandling inleds redan hemma hos patienten 
eller under transporten till sjukhuset. Bröstsmärtorna som uppstår vid hjärtinfarkten kan 
vara förenade med stark dödsångest. Även om patienten snabbt smärtlindras kan han 
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långt efteråt minnas smärtorna som en mardröm. Det handlar om två behov, nämligen 
behovet av att överleva och behovet av att få veta vad som händer med en. När en 
hjärtinfarkt uppstår är ofta patienten mycket orolig, därför är det oerhört viktigt att 
förklara vad som kommer att göras med patienten och varför. Detta måste förklaras med 
enkla ord och lugnt bemötande utan att det inverkar på arbetstempot. På så sätt känns 
situationen tryggare för patienten (Almås, 2002). I en studie av Wang et al (2008) 
beskriver många män att de upplevde osäkerhet om hur vida hjärtinfarkten kan botas och 
om de kommer att bli bra igen. De menade att det var viktigt att få professionell 
information och kunskap om sin sjukdom och dess riskfaktorer. Enligt Kristofferzon et al 
(2003) studie visar att män som upplever stöd från professionell sjukvårdspersonal efter 
en hjärtinfarkt ökar sitt tillfrisknande. 
 

En hjärtinfarkt är en stark känslomässig upplevelse för den drabbade. Insjuknandet 
medför ofta att patienten hamnar i en akut kris, där den egna hälsan ställs i fokus och oro 
för framtiden uppkommer. Patientens tid är oftast inte tillräcklig för att bearbeta den 
akuta händelsen i och med den korta vårdtiden. Omhändertagandet måste ta hänsyn till de 
olika faserna i krisreaktionen (Wallentin, 2005).      
Krisens förlopp delas in i fyra faser, chockfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen och 
nyorienteringsfasen. Under chockfasen görs allt för att hålla verkligheten ifrån sig och på 
så sätt förneka det inträffade. En del vill inte förstå vad som har hänt och avskärmar sig 
från omvärlden, vilket kan betyda rädsla. Andra kan verka helt oberörda på ytan men 
inombords kan det vara ett fullständigt kaos, medan andra reagerar med gråt, skrik eller 
aggressivitet. En patient i en sådan situation behöver få känna trygghet och tillit. 
Chockfasen går över efter några timmar eller dagar till reaktionsfasen. Reaktionsfasen 
inträffar när patienten till slut måste ta till sig det som har hänt, när det inte längre går att 
förneka. Reaktionsfasen kan vara allt från några veckor till månader beroende på 
förmågan att hantera externa och interna påfrestningar. I reparationsfasen är den akuta 
delen över och då börjar patienten anpassa sig till verkligheten. Nuet blir återigen viktigt 
och den inträffade hjärtinfarkten har accepterats. I den sista nyorienteringsfasen har 
patienten upplevelsen under kontroll. Hur bra krisförloppet bearbetas beror på faktorer 
som ålder, kön, tidigare erfarenheter av sjukdom, självkänsla och intellektuell förmåga 
(Wallentin, 2005). 
 
I efterförloppet av en hjärtinfarkt handlar det om att komma tillbaka till det vardagliga 
livet och våga igen. Målet är att återgå till ett normalt liv och minska risken för en ny 
hjärtinfarkt. Minimal ansträngning kan kännas tungt den första tiden efter hjärtinfarkten. 
Efter några veckor brukar det gå bra att röra sig obehindrat i hemmet och klara vanliga 
hemmasysslor, vilket är ett viktigt steg tillbaka till ett normalt liv.  
Familj och kollegor kan ställa krav och vill att livet snabbt ska bli som vanligt igen. Då är 
det viktigt att själv våga sätta gränser (Wernersson, 2008). 
 

 Att drabbas av en hjärtinfarkt brukar följas av sjukskrivning från arbetet. Hur lång tid 
beror på hur personen mår, om det har blivit någon hjärtmuskelskada efteråt och vilken 
typ av arbete personen har. Det är vanligt att vara sjukskriven mellan två och tre månader 
efter hjärtinfarkten (Wernersson, 2008). Enligt Thompson et al (1995) varierar 
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framtidstankarna efter en hjärtinfarkt mellan olika personer. En del är positiva till 
framtiden vilket har att göra med större kontroll över sin hälsa och därmed större kontroll 
över framtiden. En stor andel drabbade personer upplever oro och ängslan över framtiden 
på grund av en eventuell ny hjärtinfarkt. 
 

En hjärtinfarkt drabbar inte bara kroppen. Även en liten okomplicerad hjärtinfarkt är en 
omskakande upplevelse och de flesta omvärderar sitt liv och sin livsstil efteråt. Oro och 
nedstämdhet är en vanlig reaktion som kan hålla i lång tid efter hjärtinfarkten. Personer 
som drabbats av en hjärtinfarkt har lättare för att drabbas av depression och det gör att det 
blir svårare att tillfriskna (Wernersson, 2008). 
 

Depressioner och ångest medför en ökad risk för kranskärlssjukdom. Det har visat sig att 
trombocytreaktiviteten hos deprimerade personer är förhöjd (Billing, 2000). Män som fått 
diagnosen depression löper tre gånger större risk att utveckla hjärtinfarkt (Cox Hippisley, 
1998). Ångest är ett tillstånd som upplevs som rädsla, spänning eller tryck. Tillståndet 
kan variera beroende på om det är en psykisk eller en fysisk aspekt. Låg grad av ångest 
kallas ängslan, ängslighet eller oro, medan hög grad upplevs som skräck eller panik 
(Nordin, 2008). 
 
Lidande 
 
Sjukdomslidande är någonting som kan förekomma i människors liv och kan upplevas 
som ensamhet, en känsla av att såras och vara sårbar. Ingen kan dela ens 
sjukdomslidande, ensamheten är existentiell och social. Sjukdomslidande kan vara olika 
symtom, exempelvis smärta och trötthet. Känslor som följer med sjukdomen är exempel 
skuld, skam, hopplöshet, saknad och osäkerhet och sådana känslor bär patienten ofta 
ensam. I ett sjukdomslidande finns det en del människor som drar sig undan från den som 
är svårt sjuk (Dahlberg, 2003).  
 

Teoretisk referensram 
 
Enligt Joyce Travelbee är människan unik och han är den ende som lever och någonsin 
kommer att leva. En viktig del av hennes människosyn består i att människan i sitt liv 
någon gång kommer i kontakt med lidande och sjukdom. Hon menar att människor är 
olika och upplever lidande och sjukdom olika beroende på bland annat kön. Travelbee 
delar in människors reaktioner på lidande i två huvudkategorier. Den första kategorin 
benämns för ”varför just jag” reaktionen som är den vanligaste reaktionen hos en person 
som drabbats av lidande. Personen kan inte acceptera situationen och kan uppleva 
situationen som orättvis. Den andra kategorin ”varför inte jag” reaktionen är mer sällsynt. 
Personerna i den kategorin accepterar det som gett upphov till lidande och upplever det 
inte som orättvist att just de har drabbats. Även om människor reagerar olika på lidande 
så finns det ett gemensamt drag som består i att finna en orsak i det som hänt och svar på 
varför det skedde. Omvårdnadens mål och syfte är att hjälpa personen att bemästra och 
finna mening i de erfarenheter som följer med sjukdom och lidande. Det handlar även om 
att förebygga sjukdom och främja hälsa. Travelbees omvårdnadsteori är i första hand 
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koncentrerad på den enskilda individen men i vissa sammanhang beskriver hon också 
patientens familj som betydelsefull (Travelbee, 1971). 
 
I denna studie har vi valt att koppla samman lidande till vårt syfte eftersom att drabbas av 
en hjärtinfarkt innebär ett sjukdomslidande. Vi har även valt att använda oss av en 
teoretisk referensram där Joyce Travelbees teori passar bra. Hon menar att människor 
upplever lidande och sjukdom olika beroende på kön, och därför ser vi en koppling till 
studiens syfte som är att belysa mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt.  
   

SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. 
 
Frågeställning 
 
Finns det något som skiljer mäns och kvinnors upplevelser i efterförloppet av en 
hjärtinfarkt? 
 
 

METOD 
 
Metoden som användes grundades på en litteraturstudie med kvalitativ ansats, där 
synsättet inriktades mot individen. Hur individen upplever och tolkar verkligenheten 
jämfört med tidigare erfarenheter och kunskaper. Den kvalitativa ansatsen valdes 
eftersom att studien belyser mäns upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Analysen 
som gjordes var manifest vilket innebär det som uttrycks direkt i texten (Granheim & 
Lundmans, 2004). Litteraturstudien baserades på primärkällor där vetenskapliga artiklar 
har använts (Backman, 2008). 
 
 
Datainsamling och Urval 
 
Litteratursökningen skedde i databaserna Cihnal och Medline. En databas är en samling 
information som sorterats, grupperats och i de flesta fall granskats för att underlätta 
sökningen (Friberg 2006). Medline är en databas som inriktar sig på artiklar inom 
områden som medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin samt hälso- och 
sjukvårdsadministration. Cihnal är en databas som är mer inriktad mot 
omvårdnadsvetenskapliga referenser än vad Medline är. Litteraturen berör främst 
omvårdnad, nutrition, odontologi och sjukgymnastik. Cihnal innehåller referenser från 
alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter (Willman, 2006). 
 För att förtydliga vad artiklarna handlade om har varje artikel i databaserna beskrivande 
sökord som är hämtade ur en ämnesordlista (Friberg, 2006). Enligt Willman et al (2006) 
används ”subject heading list” i Cihnal för att få fram korrekta sökord. Motsvarigheten i 
Medline kallas ”MeSh-termer”. 
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Sökorden som användes var Experience, Heart attack, Men, Myocardial infarction och 
Perception. Dessa sökord valdes för att de har anknytning till denna studies syfte. 
Kombinationer av sökorden visas i tabellen sökhistorik på sidan åtta. För att begränsa 
sökningarna användes booleska operatorn AND. Detta görs för att alla sökord ska ingå i 
en post om det används fler än ett sökord och på så sätt begränsas referenserna till det 
som är relevant (Backman, 2008). 
 
Med efterförloppet avser vi tidsspannet fyra månader upp till ett år efter en hjärtinfarkt. 
Under artikelsökningen valdes artiklar med en titel som hade koppling till denna studies 
syfte. Därefter lästes abstractet igenom för att försäkra att innehållet var kvalificerat för 
studiens syfte. I litteratursökningen hittades 22 artiklar som skrevs ut och sedan lästes 
igenom. Därefter valdes endast sex artiklar ut till resultatet. Sju artiklar av de 22 valdes 
bort därför att de inte urskiljde på män och kvinnor i resultatet. Två av de 22 artiklarna 
visade sig vara Review artiklar och sju av de 22 artiklarna baserades på den akuta fasen 
efter hjärtinfarkten, därför valdes de bort. En ny litteratursökning gjordes på Cinahl och 
Medline för att hitta ytterligare artiklar till resultatet. Ett stort antal artiklar lästes igenom 
på datorn men ingen av artiklarna hade koppling till denna studies syfte och kunde 
därmed inte ingå i resultatet. Därefter började en genomsökning av de 16 bortvalda 
artiklars referenslistor. Manuella sökningar gjordes i Cinahl och Medline på tio lämpliga 
titlar som hittades i de 16 bortvalda referenslistorna. Tre artiklar av dessa valdes till 
resultatet medan de resterande sju artiklarna valdes bort därför att de inte fanns 
tillgängliga i fulltext och att de inte matchade studiens syfte. Slutligen har nio kvalitativa 
vetenskapliga artiklar redovisats i resultatet som presenteras i Bilaga 1 på sidan 28. 
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Tabell  
 
Sökhistorik 
Cinahl 
Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda 
Myocardial 
infarction 

Research Article  
Peer review 
Male 
Linked full text 

15790 0 

Men Research Article  
Peer review 
Male 
Linked full text 

1718 0 

Experience Research Article  
Peer review 
Male 
Linked full text 

63260 0 

Perception Research Article  
Peer review 
Male 
Linked full text 

5965 0 

Heart attack 
 
 
 
 

Research Article  
Peer review 
Male 
Linked full text 

158 0 

Myocardial 
infarction AND 
Men 

Research Article  
Peer review 
Linked full text 

11 0 

Myocardial 
infarction AND 
Experience 

Research Article  
Peer review 
Linked full text 

199 3 
Kristofferzon, 2005 
Kristofferzon, 2008 
Hutton, 2008 

Heart attack AND 
Men AND 
Perception 

Research Article  
Peer review 
Male 
Linked full text 

1 1 
Brink, 2006 

Myocardial 
infarction AND 
Men 

Research Article  
Peer review 
Male 
Linked full text 

10 0 

Myocardial 
infarction AND 
Men AND 
Experience 

Research Article  
Peer review 
Male 
Linked full text 

1 1 
Kristofferzon, 2007 
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Medline 
Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda 
Myocardial 
infarction 

Research Article  
Peer review 
Linked full text 

273 1 
Tod, 2008 

Men Research Article  
Peer review 
Linked full text 

32 0 

Experience Research Article  
Peer review 
Linked full text 

2354 0 

Perception Research Article  
Peer review 
Linked full text 

86 0 

Heart attack Research Article  
Peer review 
Linked full text 

15 0 

Heart attack AND 
Men 

Research Article  
Peer review 
Linked full text 

0 0 

Myocardial 
infarction AND 
Experience 
 

Research Article  
Peer review 
Linked full text 

5 0 

Myocardial 
infarction AND 
Experience AND 
Men 

Research Article  
Peer review 
Linked full text 

0 0 

 
Manuell sökning 
Cihnal 
Sökord Avgränsning Antal träffar Antal valda 
Adaptation 
Positions and 
Behaviour Among 
Post- myocardial 
infarction Patients 

Research Article  
Peer review 
Linked full text 

1 1 
Brink, 2009 

Health experiences 
of first-time 
myocardial 
infarction: factors 
influencing 
woman´s and men´s 
health-related 
quality of life after 
five months 

Research Article  
Peer review 
Linked full text 

1 1 
Brink, 2002 
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Medline 
Sökord Avgränsningar Antal träffar Antal valda 
Psychosocial and 
clinical factors 
predicting 
resumption of work 
following acute 
myocardial 
infarction in 
Japanese men 

Research Article  
Peer review 
Linked full text 

1 1 
Soijema, 1999 

 
 
 
Inklusions och exklusionskriterier 
 
Kvalitativa vetenskapliga artiklar från år 1999 fram till år 2009 och artiklar från hela 
världen har ingått i inklusionskriterierierna. Resultatet i studien bygger på artiklar som 
inkluderar mäns upplevelser från fyra månader upp till ett år efter en hjärtinfarkt. Andra 
kriterier är att språket har varit på svenska eller engelska samt att artiklarna har haft en 
vårdvetenskaplig inriktning. Medicinskt inriktade artiklar har exkluderats. Artiklarna har 
kvalitetsbedömts och granskats enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 
Kvalitetsbedömningen har granskats utifrån Bilaga H i boken Evidensbaserad 
omvårdnad (Willman, 2006). Problemformulering, kontext, etiskt resonemang, urval, 
metod, giltighet, kommunicerbarhet har bedömts efter hur tydligt och logiskt beskrivet 
det har varit i artikeln. Kvalitetsbedömningen har graderats med låg, medel och hög 
kvalitet, även en procentsats är uträknad där 60-69 % är låg, 70-79 % är medel och 80-
100% är hög. Detta har gjorts för att ytterligare förtydliga var på skalan bedömningen 
befinner sig. 
 
 
Analys 
 
En innehållsanalys har använts av de vetenskapliga artiklarna enligt Graneheim och 
Lundmans (2004) modell.  Detta har skett genom olika steg. Studiens analys bygger på 
ett manifest innehåll, vilket betyder att analysen beskriver det texten säger och behandlar 
det synliga och uppenbara innehållet (Graneheim & Lundmans, 2004). Artiklarna lästes 
igenom för att sedan välja ut betydelsefulla meningsenheter som har koppling till syftet. 
Innehållet kondenserades till kortare meningar som sedan bildade kategorier (Graneheim 
& Lundman, 2004). Analysen genomfördes i fem steg, som presenteras i Bilaga 2 på 
sidan 33. 
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1. Texten lästes igenom upprepade gånger var och en för sig för att få en helhets 
uppfattning om textens innehåll, därefter diskuterades innehållet tillsammans. 

 
2. Meningsenheter och mindre stycken plockades ut ur texten som var relevant till 

studiens syfte. Valda meningsenheter och stycken markerades med 
överstryckningspenna för att lättare kunna urskilja informationen. Detta gjordes 
var och en för sig. 

 
3. Sedan jämfördes meningsenheterna med varandra för att se om författarna tolkat 

innehållet på samma sätt. Diskussion ledde fram till att författarna gemensamt 
kom fram till två meningsenheter och tre stycken. 
 
 

4. Meningsenheterna och styckena översattes från engelska till svenska. 
 
 

5. Meningsenheterna kondenserades ner till kortare meningar med syfte till att 
bevara det betydelsefulla i texten. Detta gjordes tillsammans.  
De kondenserade meningarna förkortades ner till ett ord som avspeglade hela 
meningsenheten. Denna del i analysförförandet kallas för subkategori. 
Meningsenheterna och subkategorierna diskuterades tillsammans fram och 
tillbaka som slutligen resulterade i fem passande huvudkategorier som avspeglade 
studiens syfte. Dessa kategorier utgör det manifesta innehållet. 
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RESULTAT 
 
Resultatet bygger på nio stycken vetenskapliga artiklar. Vid genomgången av analysen 
framkom fem stycken huvudkategorier. Upplevelser av att känna stöd och omtanke i 
efterförloppet av en hjärtinfarkt, Positiva upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt, 
Upplevelser relaterat till fysisk förmåga i efterförloppet av en hjärtinfarkt, Emotionella 
upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt och Upplevelser av att förändra det 
vardagliga livet i efterförloppet av en hjärtinfarkt.  

 
 
Upplevelser av att känna stöd och omtanke i efterförloppet av en 
hjärtinfarkt. 
 

En del män upplevde sin familj och släktingar som mycket stöttande medan andra 
upplevde att de inte fick något stöd alls. Det kunde bero på att deras barn inte hade tid för 
dem eller problematiska relationer med sina fruar. Det fanns män som upplevde krav från 
sina släktingar som inte förstod att de var trötta och inte orkade göra lika mycket som 
tidigare. Det största stödet upplevde många män kom från grannar, arbetskamrater och 
vänner. Männen ansåg att de gav dem praktiskt stöd och ställde inga höga krav på dem 
(Kristofferzon, 2008). I Kristofferzon et al (2005) studie kunde ses att män upplevde att 
det största stödet kom från sina barn, därefter från sin partner och sist från sina vänner 
efter hjärtinfarkten. 
I Hutton et al (2008) studie visade det sig att relationen till andra kunde variera, vissa 
kände tillräckligt med stöd medan en del önskade att de hade fått mer. En man uttryckte 
att han önskade att hans barn visade mer omtanke. 
Enligt en annan studie av Kristofferzon et al (2007) framkom det att män med god 
relation till sin partner upplevde stort stöd i tillfrisknandet med allt ifrån 
livsstilsförändringar till dagliga aktiviteter. Andra personer som gav stöttning var söner, 
grannar och vänner. 
 
 
Positiva upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. 
 
Män upplevde att de fått en andra chans. De uttryckte att de börjat ett nytt liv som 
innehöll en sundare tillvaro, möjlighet att göra saker de tidigare missat i livet och åter fått 
kontakt med gamla vänner. Män upplevde att de kunde prata öppet om känslor istället för 
att dölja dem. De hade även lärt sig att hantera sin rädsla inför döden. En del män 
upplevde att de fått hjälp av en andlig kraft till ett bättre liv. 
Män uppskattade sitt sociala liv, familj, liksom den egna hälsan, natur och djur var också 
något som bekom viktigare efter hjärtinfarkten. Livet går ut på mer än att bara arbeta och 
de tänkte nu mer på saker som gav dem mening i livet. De kände att de ville hjälpa andra 
och tillåta sig själv någonting speciellt (Kristofferzon, 2008). 
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“…Summarize a little more… what´s essential and what´s not   
essential in life…”  
(Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008, s.372). 
 
 

Enligt Hutton et al (2008) upplevde många män att det var viktigt att få ut så mycket som 
möjligt av dagen. Det kunde inkludera att ta det lugnare, ge upp ansvarsområden och 
fokusera mindre på arbetet. En del män upplevde sig vara på god väg till det normala, 
vissa kände sig till och med bättre än före hjärtinfarkten. Detta var ofta relaterat till 
hälsosamma livsstilsförändringar.  
 
 
 Upplevelser relaterat till fysisk förmåga i efterförloppet av en hjärtinfarkt. 
 
Aktivitet 

 
Enligt Kristofferzon et al (2008) upplevde män att deras hälsa hade försämrats månaderna 
efter hjärtinfarkten. Vissa upplevde att de inte ville vara ensamma, de var rädda för att 
testa gränser, de undvek fysisk aktivitet och de vågade inte åka långt ifrån ett sjukhus.  
 
 

” Don´t know when the next attack – if it comes…    
 don´t dare travel anywhere where there´s no hospital neaby.” 
             (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008, s.371). 
 

 
Män hoppades på att kunna komma tillbaka och utföra samma fysiska aktiviteter som 
före hjärtinfarkten (Kristofferzon, 2008). 
 
  

” Assuming the healing process goes on, I´ll be generally fit for fight…  
a year or so” (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008, s.372). 
 

Män i pensionsåldern kämpade mot hälsoproblem och var bestämda för att komma 
tillbaka till aktiviteter på något sätt. De upplevde att de hade problem med att aktivera sig 
själva men försökte att fortsätta som de brukade göra före hjärtinfarkten (Brink, 2006). 
Män upplevde skillnader i identitetsroller och ansvarsområden efter hjärtinfarkten. Som 
exempel kunde en man inte bära matkassar eller hjälpa till med byggarbete på sitt hus och 
kände sig mindre stark och på grund av det kände han sig mindre som man (Tod, 2008). 
I en studie av Brink (2009) upplevde en av männen att det var viktigt att komma tillbaka 
efter en hjärtinfarkt, ta kontroll och ansvar för sin egen hälsa. Han menade att det var 
viktigt att sätta upp personliga mål baserat utifrån sin egen kapacitet. Han var medveten 
om att när hans puls gick upp till 115 fick han smärtor i bröstet, därför köpte han en cykel 
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och en pulsklocka för att på så sätt våga göra mer aktiviteter och få kontroll över sin 
kropp. 
 
Hälsoproblem 
 
Månaderna efter hjärtinfarkten upplevde en del män fortfarande hälsoproblem som bestod 
av arytmier, dålig fysisk kondition, högt kolesterol, bröstsmärtor, buksmärtor och dyspné. 
Det mest påtagliga hälsoproblemet var trötthet och brist på energi (Brink, 2006). 
 
 
 

“When the clock strikes 8 p.m. I want to go to bed,  
and thats not like me.”  
(Brink, Karlson, & Hallberg, 2006, s.407). 
 
 

 
Enligt Brink et al (2006) studie upplevde en av männen inte sina hälsoproblem som 
bradykardi och hypertoni som något hinder för att åka på semesterresor. Enligt mannen 
var det hans fru som var orolig och emot semesterresor på grund av hans ostabila hälsa.  
En del män beskrev att de upplevde längtan efter tobak så starkt att de var rädda för att 
börja röka igen (Kristofferzon, 2008). Män upplevde låg motivation eller en stark längtan 
efter någonting exempelvis tobak och alkohol. Detta gav dem problem med 
livsstillsförändringar som förändrade deras välbefinnande och hälsa negativt 
(Kristofferzon, 2007). 
 
 

“ I´ve smoked for over 50 years...I enjoy it...that´s what´s the most 
difficult after the heart attack, that I´m stopping smoking...anxious, 
restless.” 
 (Kristofferzon, Löfmark, & Carlsson, 2007, s.395). 
 
 

 
I Kristofferzon et al (2005) studie har det studerats vilka symtom männen upplevt som 
mest påtagliga efter fyra månader och tolv månader. Det visade sig att andfåddhet och 
trötthet var de mest frekventa symtomen av andfåddhet, trötthet, oro, bröstsmärta, 
depression, sömnsvårigheter, dåsighet och ångest. Fler män upplevde dåsighet vid tolv 
månader efter hjärtinfarkten än vid fyra månader efter. Enligt Brink et al (2002) upplevde 
männen i studien att trötthet var den vanligaste åkomman fem månader efter 
hjärtinfarkten. 
En del män upplevde att det inte var så viktigt att kämpa för att förbättra sin hälsa. De 
accepterade inte konsekvenserna av sjukdomen utan arbetade vidare lika hårt som före 
hjärtinfarkten. En man som upplevt bröstsmärtor ett år efter hjärtinfarkten fick svara på 
frågan om han ändrat sin fysiska aktivitet (Brink, 2009). 
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         ”No no no no I´ve just kept going as usual.” (Brink, 2009, s.126). 
 
 
 
 
Emotionella upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt. 
 
Upplevelser av att inte lita på sin egen kropp och alltid behöva oroa sig för att drabbas av 
en ny hjärtinfarkt besvärade många män. De kände också en rädsla över att göra saker på 
egen hand (Tod, 2008). Enligt Hutton et al (2008) upplevde en del män hjärtinfarkten inte 
helt oväntad med tanke på deras familjehistoria med hjärtsjukdomar, medan en del män 
upplevde den som en chock.   
Efter fyra till sex månader efter hjärtinfarkten upplevde en del män sig försummade, 
värdelösa och oroliga för en framtid relaterad till fysisk svaghet (Kristofferzon, 2008). 
Rädsla och osäkerhet var något som bekymrade en del män, de var oroliga över vad de 
borde göra eller att göra för mycket. Flera deltagare upplevde att de kände sig äldre och 
behövde trappa ner tempot i livet (Hutton, 2008). 
 

 
” I always thought of myself as relatively young and healthy  
and I feel like I´m an old man with a dickie heart”  
(Hutton & Perkins, 2008, s.91). 

 
Vid fyra och tolv månader efter en hjärtinfarkt visade det sig att social funktion och 
mental hälsa upplevdes som starkt knytet till en god livskvalitet (Kristofferzon, 2005). 
 
 
Upplevelser i det vardagliga livet i efterförloppet av en hjärtinfarkt. 
 
Arbetssituation 
 
De män i studien som var arbetslösa kände sig stressade och var trötta på att vara hemma. 
Arbetslöshet upplevdes för dem som att vara utanför i samhället. Att ha ett jobb ansågs 
som en bekräftelse på att ha en bra hälsa och vara tillbaka i det vardagliga livet 
(Kristofferzon, 2008). Män i arbetsför ålder var utan tvekan bestämda på att gå tillbaka 
till jobbet (Brink, 2006).  
Män upplevde att det fanns bekymmer angående möjligheterna till att komma tillbaka till 
arbetet på grund av den fysiska svagheten efter hjärtinfarkten. Män som hade kontroll på 
sin hälsa återvände snabbare till arbetet än de som inte hade kontroll på sin hälsa 
(Soejima, 1999). 
 

Sociala aktiviteter 

 

Män upplevde att kontakt med vänner, sociala aktiviteter och resor var en betydelsefull 
del i att komma tillbaka till det vardagliga livet efter en hjärtinfarkt (Kristofferzon, 2008). 
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DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
 
Metoden som har använts är baserad på en kvalitativ ansats. Enligt Friberg (2006) är 
kvalitativa studier bra att använda för att öka förståelsen om vad lidande, patienters 
upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov innebär. En kvantitativ ansats innebär 
mätningar med hjälp av matematik och statistik (Backman, 2008). Om en kvantitativ 
studie hade gjorts med samma syfte som denna studie hade det troligen varit svårt att få 
fram ett bra resultat eftersom det kan vara svårt att mäta upplevelser med hjälp av 
matematik och statistik. Därför lämpades den kvalitativa metoden till denna studie. 
 

Under studiens litteratursökning har författarna uppmärksammat att i flera vetenskapliga 
artiklar påpekas hur lite forskning det finns på mäns upplevelser i efterförloppet av en 
hjärtinfarkt, detta styrks i Kristofferzon et al (2003) studie. Enligt Friberg (2006) finns 
det ämnen som det är lite forskat om och då är frågan om ämnet lämpar sig för ett 
examensarbete. Författarna anser dock att detta ämne blev lämpligt därför att tillräckligt 
med material till slut hittades för att göra denna studie och intresset var stort.  
Eftersom det forskats lite om mäns upplevelser har det varit svårt att hitta relevanta 
artiklar som har haft anknytning till denna studies syfte, trots att artiklar från hela världen 
har inkluderats. Därför har artiklar innehållande både mäns och kvinnors upplevelser 
valts att ha med i analysen men ett krav har varit att det går att urskilja på män och 
kvinnor i resultatet. Detta kan ha påverkat denna studies resultat på så sätt att urvalet i 
artiklarna har bestått av exempelvis tio kvinnor och tio män. Hade urvalet i artiklarna 
istället bestått av 20 män hade troligen trovärdigheten ökat och resultatet i denna studie 
hade blivit större. En del artiklar exkluderades direkt eftersom de kallade män och 
kvinnor patienter i resultatet, författarna kunde därför inte urskilja vem som upplevde 
vad. 
 
Databaserna Cihnal och Medline har använts för datainsamling. Om fler databaser 
exempelvis Academic Search Elite använts så hade författarna möjligen fått fram mer 
information om mäns upplevelser, vilket eventuellt hade lett fram till ett större resultat. 
Anledningen till att fler databaser inte använts var på grund av tidsbrist. Däremot menar 
Friberg (2006) att en automatisk ämnesövervakning hade varit effektiv vid ett 
examensarbete för att hålla sig uppdaterad inom det aktuella ämnet. Detta innebär att 
databaserna Cihnal och Medline gör förprogrammerade sökningar av det aktuella ämnet 
som ska studeras. Sedan skickas resultatet av beställningen via e-post till beställaren. 
Författarna anser att detta hade varit ett bra sätt att få fram artiklar, däremot hade 
ämnesövervakningen behövt aktiveras många veckor innan denna studie påbörjades.     
 
Om artiklar från tidigare årtal än 1999 valts kunde resultatet möjligen lett fram till andra 
meningsenheter, men resultatets innebörd hade med största sannolikhet bevarats. Artiklar 
från hela världen har ingått som ett inklusionskriterie för att få ett så brett resultat som 
möjligt. 
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För att ta reda på artiklarnas trovärdighet gjordes en kvalitetsbedömning enligt Willmans 
et al (2006) protokoll. Bedömningen delades in i låg, medel och hög kvalité även en 
procentsats räknades ut för att ytterligare förtydliga bedömningen. Åtta av nio artiklar 
uppfyllde kraven, den nionde artikeln fick bedömningen låg på grund av en rörig metod, 
inget syfte eller etiskt resonemang fanns med. Artikeln valdes trots detta att ingå i 
resultatet, anledningen var att artikeln innehöll relevant information som avspeglar denna 
studies syfte. Enligt Friberg (2006) är det viktigt att tänka på granskning av texter och 
värderingen av kvalitet måste vara anpassad till vad som krävs av ett examensarbete på 
kandidatnivå.  
 

Under litteratursökningen återkom artiklar med samma författare. Eftersom det fanns få 
matchande artiklar till studiens syfte så valdes artiklar med samma författare att ingå i 
analysförförandet. Om detta på något sätt påverkar resultatet är oklart. En fördel kan ha 
varit att artiklarna som använts i resultatet talar för samma upplevelser från män i 
efterförloppet av en hjärtinfarkt, vilket tyder på ett trovärdigt resultat. 
 

Innehållsanalysen enligt Granheim & Lundman (2004) visas i fem steg eftersom den 
ansågs ge en tydlig bild över analysförförandet.  Analysen var fokuserad på det manifesta 
innehållet för att undvika att egna tolkningar av materialet togs med. Texten lästes var 
och en för sig för att få en uppfattning av innehållet. Urvalet av meningsenheterna 
plockades ut individuellt för att sedan tillsammans diskutera vilka meningsenheter och 
stycken som skulle väljas. Författarna plockade ut snarlika meningsenheter som sedan 
fördes samman till studiens analysmaterial. Styckena och meningsenheterna 
kondenserades och i en dialog växte subkategorier fram, som sedan bildade fem passande 
huvudkategorier som svarade gentemot studiens syfte.  
Att ha varit två författar under analysens gång har varit en fördel eftersom tankar och 
funderingar har bollats fram och tillbaka mellan författarna. Om analysarbetet genomförts 
på egen hand hade troligtvis resultatet sett annorlunda ut, eftersom möjligheten att bolla 
idéer med någon annan försvinner. 
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Resultatdiskussion  
 
Resultatet kommer att diskuteras utifrån den valda teoretiska referensramen, studier och 
litteratur. Denna studie har enbart behandlat mäns upplevelser men en jämförelse med 
kvinnors upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt är dock intressant och kommer 
därför också att diskuteras i resultatdiskussionen. 
 
Resultatet visar hur stöd från familj, släkt, vänner och grannar varierar. En del män 
upplever största stödet från sina barn medan det fanns män som inte upplevde något stöd 
alls från sina barn. Detta kan jämföras med Kristofferzon et al (2007) där det beskrivs att 
de flesta kvinnor upplevde det största stödet från barn och barnbarn. Enligt Dahlberg 
(2003) finns det en del människor som drar sig undan från den svårt sjuke. I resultatet 
framkom att stöd från grannar, arbetskamrater och vänner var stort för att de inte ställde 
höga krav på männen. Däremot menar Wernersson (2008)  att familj och arbetskamrater 
kan ställa krav för de vill att livet snabbt ska bli som vanligt igen för den sjuke. Resultatet 
visar att män med en god relation till sin partner upplever stort stöd i tillfrisknandet med 
allt ifrån livsstilsförändringar till dagliga aktiviteter. I Kristofferzon et al (2003) studie 
har det på ett liknande sätt visat att män som upplever stöd från professionell 
sjukvårdspersonal ökar sitt tillfrisknande. I Kristofferzon et al (2007) framkom det att alla 
kvinnor upplevde ett stort stöd från sin make, där de ibland kunde känna sig 
överbeskyddade. Travelbee (1971) menar att den sjuka människans familj är 
betydelsefull i tillfrisknandet.  
Detta tyder på att det är viktigt med stöd och omtanke i tillfrisknandet i efterförloppet av 
en hjärtinfarkt. Författarna i denna studie har uppmärksammat att det inte finns några 
större skillnader mellan män och kvinnor i stöd och omtanke, däremot vem stödet 
kommer ifrån kan variera. 
 

Resultatet visar att upplevelser av att inte lita på sin egen kropp och alltid behöva oroa sig 
för att drabbas av en ny hjärtinfarkt besvärade många män. Medan andra upplevde sig 
vara på god väg tillbaka till det normala, en del kände sig till och med bättre än innan 
hjärtinfarkten. På samma sätt upplevde en del kvinnor att de kände sig bättre efter 
hjärtinfarkten (Kristofferzon, 2008).  Detta stämmer överens med Thompson et al (1995) 
att framtidstankarna varierar mellan olika individer efter en hjärtinfarkt. En del är 
positiva till framtiden vilket har att göra med större kontroll över sin hälsa och därmed 
större kontroll över framtiden. En stor andel drabbade män upplever oro och ängslan över 
framtiden på grund av en ny hjärtinfarkt. 
 

Resultatet visar att de mest påtagliga symtomen för män efter fyra månader och tolv 
månader var andfåddhet och trötthet. Oro, bröstsmärta, depression, sömnsvårigheter, 
dåsighet och ångest var andra förekommande symtom. Personer som drabbats av en 
hjärtinfarkt har lättare för att drabbas av depression och det gör att det blir svårare att 
tillfriskna enligt Wernersson (2008). I en annan studie påpekar Cox hippisley, Fielding & 
Pringle (1998) att män som fått diagnosen depression löper tre gånger så stor risk att 
utveckla hjärtinfarkt.  Resultatet visar att fem månader efter hjärtinfarkten var trötthet den 
vanligaste åkomman. Detta stämmer överens med Brink et al (2006) där kvinnorna 
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upplevde en uttalad trötthet som ett stort problem. Kvinnorna upplevde inte deras trötthet 
som något tecken på depression. Efter tolv månader upplevde flera män dåsighet som ett 
ihållande symtom efter hjärtinfarkten än vid fyra månader. Kvinnorna i samma studie 
upplevde mer dåsighet vid fyra månader än vid tolv månader (Kristofferzon, 2005). 
Enligt Travelbee (1971) är varje person unik och upplever lidande och sjukdom olika 
beroende på kön. Lidande beskrivs enligt Travelbee som en erfarenhet som varierar i 
intensitet, varaktighet och djup . Lidande är en känsla av obehag som kan vara allt ifrån 
fysiska, psykiska, andliga besvär och smärta.  
De mest frekventa symtomupplevelserna efter fyra månader upp till ett år efter 
hjärtinfarkten är för män och kvinnor trötthet. Trötthet kan ses som ett lidande för den 
enskilde personen men författarna i denna studie menar att Travelbee i detta fall har fel 
när det handlar om att lidande upplevs olika beroende på kön. 
 

Resultatet visar att hjärtinfarkten kom oväntad för en del män medan för andra kom den 
som en chock. På liknande sätt upplevde en del kvinnor att hjärtinfarkten var oväntad 
eftersom kvinnorna ansåg att de hade en bra kost, ett bra blodtryck och en smal figur 
(Holliday, 2000).  Detta stämmer överens med Wernersson (2008) att vissa förnekar att 
de haft en hjärtinfarkt som ett försök att skydda sig mot oro och ångest. Travelbee (1971) 
delar in människors reaktioner på lidande i ”varför just jag” reaktionen och ”varför inte 
jag” reaktionen. ”Varför just jag” är sannolikt den vanligaste reaktionen hos en person 
som drabbats av lidande. Personen kan inte acceptera situationen utan är chockad och 
upplever det inträffade som något orättvist. 
 En upptäckt har gjorts av Wallentin (2005) som menar att de olika faser en person går 
igenom efter exempelvis en hjärtinfarkt handlar om att till slut acceptera det som hänt och 
få kontroll över situationen. Hur bra detta bearbetas beror på faktorer som ålder, kön, 
tidigare erfarenheter, självkänsla och intellektuell förmåga. 
 
Resultatet visar att en del män upplevde att det inte var så viktigt att kämpa för att 
förbättra sin hälsa. De accepterade inte konsekvenserna av sjukdomen utan arbetade 
vidare lika hårt som före hjärtinfarkten. Motsatsen kan ses i Brink (2009) där en del 
kvinnor accepterade sin hjärtinfarkt och tog det lugnare. Resultatet visar också att det 
fanns män som ansåg det var viktigt att komma tillbaka, ta kontroll och ansvar för sin 
egen hälsa. Travelbee (1971) beskriver att det är viktigt för den sjuke personen att 
bemästra och finna mening i de erfarenheter som följer med sjukdom, det handlar även 
om att förebygga sjukdom och främja hälsa. Människor som accepterar sin sjukdom 
klarar ofta av att bemästra de påfrestningar som följer med sjukdomen.  
 

Resultatet visar att mäns upplevelser efter hjärtinfarkten karakteriseras bland annat av att 
komma tillbaka till arbetet, medan kvinnors upplevelser enligt Kristofferzon et al (2007) 
mer handlar om hemmet och att sköta vardagssysslor så att sjukdomen inte påverkar 
övriga familjemedlemmar. Detta kan jämföras med Brink et al (2007) som understryker 
att de arbetande kvinnorna i studien föredrog att vänta med att återgå till sitt arbete. 
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SLUTSATS 
 
Resultatet ger en inblick om hur män upplever en rad olika förändringar i sina liv efter en 
hjärtinfarkt fyra månader upp till ett år. De mest förekommande upplevelserna efter 
hjärtinfarkten var trötthet och andfåddhet. Stöd och omtanke upplevde männen var viktigt 
i deras tillfrisknande. En del män ansåg det viktigt att kämpa för att förbättra sin hälsa. 
Samtidigt fanns det män som inte tyckte det var viktigt att kämpa för sin hälsa. 
Studien har ökat författarnas kunskap och förståelse för mäns upplevelser i efterförloppet 
av en hjärtinfarkt. 
Studien har även gett en inblick i skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelser. Det 
visade sig att det inte finns någon större skillnad mellan mäns och kvinnors upplevelser. 
Däremot när det handlar om arbete är männen mer angelägna på att återgå till arbetet 
medan för kvinnorna är det viktigare att komma tillbaka och sköta vardagssysslor i 
hemmet. Förhoppningen är att denna studie ska kunna hjälpa sjuksköterskor att möta 
patienter i rehabiliteringsfasen på ett professionellt sätt, då det är viktigt att veta vilken 
typ av upplevelser som männen har med sig i efterförloppet av en hjärtinfarkt. Oavsett 
var inom vården en sjuksköterska arbetar är det vanligt att möta patienter som har haft en 
hjärtinfarkt. 
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Bilaga 1, Artikelöversikt 
Författare/Land 
 

Tidsskrift/År Titel Syfte Metod/Urval Kvalitets-
bedömning 

Brink, E. 
 
Sverige 
 

Clinical Nursing 
Research. 
 
2009 
 

Adaptation 
Positions and 
Behavior Among 
Post-Myocardial 
Infarction 
Patients. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hjärtinfarkt 
patienters 
upplevelser av 
sjukdomsanpassnin
g ett år efter en 
hjärtinfarkt med 
fokus på själv 
upplevelser. 
 

En jämförande 
metod för grundad 
teori har använts. 
 
Urvalet har gjorts på 
nio män och tio 
kvinnor. 
Medelåldern för män 
var 62 år. 

86 % 
 
Hög 

Brink, E.,  
Karlsson, B., & 
Hallberg, L. 
 
Sverige 
 
 

Journal of Advanced 
Nursing. 
 
 
2006 

Readjustment 5 
months after a 
first-time 
myocardial 
infarction: 
reorienting the 
active self. 

Syftet med studien 
var att undersöka 
självreglerings 
processen i syfte att 
öka förståelsen för 
återhämtning av en 
första hjärtinfarkt. 
 

Studien består av ett 
kvalitativt tvärsnitt 
ifrån en longitudinell 
studie. Som är en del 
av ett större 
forskningsprojekt 
om hälsa och 
livskvalitet hos 
personer som 
drabbats av en första 
hjärtinfarkt. Urvalet 
bestod utav tio män 
och elva kvinnor 
som blivit 
intervjuade fem 
månader efter en 

86 % 
 
Hög 
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första hjärtinfarkt. 
Medelåldern för män 
var 61.4 år. 
 

Brink, E., 
Karlsson, B., & 
Hallberg, L 
 
Sverige 
 

Psychology, Health 
& 
Medicine. 
 
 
2002 

Health 
experiences of 
first-time 
myocardial 
infarction: factors 
influencing 
women´s and 
men´s health-
related quality of 
life after five 
months. 
 

Syftet med studien 
var att upptäcka 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
coping strategier 
fem månader efter 
en första 
hjärtinfarkt. 
 

Studien är 
longitudinell med 
kvalitativ ansats. 
Urvalet har gjorts på 
77 män och 37 
kvinnor. 
Medelåldern för män 
var 65.4 år. 

71 % 
 
Medel 

Hutton, J-M., & 
Perkins S-J. 
 
 
UK 
 
 
 

Psychology, Health 
& Medicine. 
 
 
2008 

A qualitative 
study of men´s 
experience of 
myocardial 
infarction. 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
hur män upplever 
en hjärtinfarkt och 
rehabiliteringen där 
efter. 

Studien är kvalitativ 
med semi-
strukturerade 
intervjuer. Urvalet 
har gjorts på tio män 
som drabbats av en 
hjärtinfarkt de 
senaste sex 
månaderna. 
Medelåldern på 
männen var 58.5 år. 
 

64 % 
 
Låg 

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

Journal of Advanced 
Nursing. 
 

Coping, social 
support and 
quality of life 

Syftet med studien 
var att beskriva 
könsskillnader när 

En longitudinell 
studie med kvalitativ 
ansats har tillämpats 

79 % 
 
Medel 
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Sverige 

 
 
2005 
 

over time after 
myocardial 
infarction. 

det gäller coping, 
socialt stöd och 
livskvalitet en, fyra 
och tolv månader 
efter en 
hjärtinfarkt. 

med beskrivande och 
jämförande design. 
Urvalet har gjorts på 
97 män och 74 
kvinnor. 
Medelåldern för män 
var 71.3 år. 
  

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

 
Journal of Clinical 
Nursing. 
 
 
2007 
 
 
 
 
 

 
Striving for 
balance in daily 
life: experiences 
of Swedish 
woman and men 
shortly after a 
myocardial 
infarction 
 
 
 
. 

 
Syftet med studien 
var att beskriva det 
vardagliga livet hos 
kvinnor och män 
fyra till sex 
månader efter en 
hjärtinfarkt. Med 
fokus på problem, 
problemhantering 
och stöd från 
nätverk. 
 

 
En longitudinell 
studie med kvalitativ 
ansats har använts 
som en del i en 
större studie om män 
och kvinnors 
livssituation ett år 
efter en första 
hjärtinfarkt En 
beskrivande och 
retrospektiv design 
har använts.  
Urvalet bestod utav 
20 män och 20 
kvinnor. 
Medelåldern för män 
var 66 år. 
 

 
86 % 
 
Hög 

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

Scand Journal 
Caring. 
 
 

Managing 
consequences and 
finding hope- 
experiences of 

Syftet med studien 
var att undersöka 
vardagslivet för 
kvinnor och män 

En longitudinell 
studie har 
genomförts med 
semi-strukturerade 

79 % 
 
Medel 
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Soejima, Y., 
Stepto, A., 
Nozoe, S., & 
Tei, C. 
 
Japan 
 

International 
Journal of 
Cardiology. 
 
1999 

Psychosocial and 
clinical factors 
predicting 
resumption of 
work following 
acute myocardial 
infarction in 
Japanese men. 

Psykosociala och 
kliniska faktorer 
relaterade till att gå 
tillbaka till arbetet 
undersöktes efter en 
akut hjärtinfarkt hos 
Japanska män med 
en uppföljning efter 
åtta månader. 

En kvalitativ metod 
har använts där 
semi- strukturerade 
intervjuer har utförts 
under 
sjukhusvistelsen. En 
uppföljning har 
gjorts åtta månader 
efter hjärtinfarkten 
Urvalet bestod av 
111 män. 

71 % 
Medel 

Tod, A. 
 
UK 
 

Nursing Standard. 
 
 
2008 

Exploring the 
meaning of 
recovery 
following 
myocardial 
infarction. 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
betydelsen av 
återhämtning utifrån 
patienters perspektiv 
som har upplevt en 

En kvalitativ metod 
är använd med semi-
strukturerade grupp 
och individuella 
intervjuer. 
Urvalet bestod av 19 
män och 15 kvinnor. 

86  % 
Hög 

Sverige 
 
 

2008 Swedish woman 
and men 4- 6 
months after 
myocardial 
infarction 

samt deras 
förhoppningar inför 
framtiden 4-6 
månader efter 
hjärtinfarkt. 

intervjuer. Studien är 
en andra del av en 
större studie om män 
och kvinnors 
upplevelser av 
vardagslivet och 
framtiden efter en 
hjärtinfarkt. Urvalet 
har gjorts på 20 män 
och 20 kvinnor. 
Medelålder för män 
var på 66 år.  
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hjärtinfarkt Medelåldern för män 
var 57.5 år. 
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Bilaga 2 Analysöversikt 
Meningsenheter Översättning Kondensering Subkategorier Kategorier 
 
Some men experienced 
their families and 
relatives as very 
supportive, but others 
did not experience 
receiving any support 
from them. Their 
children did 
not have time for them 
or they had very 
problematic 
relationships with their 
wives/ex-wives. 
Kristofferzon et al. 
(2008) 
 

En del män upplevde 
både stöd från sin familj 
och släkt, medans andra 
inte gjorde det.  Barnen 
hade inte tid eller kunde 
det bero på problem i 
deras äktenskap. 

Upplevde stöd, upplevde 
inte stöd. Familj, släkt 
och barn. 

Stöd Upplevelser av att 
känna stöd och omtanke 
i efterförloppet av en 
hjärtinfarkt. 
 
 
 

Men expressed that 
they began a new life, 
which contained a 
healthier existence, no 
work strains, 
opportunities to do 
things they had missed 
earlier in life, and 
friends whore turned. 
They learnt to talk 
about feelings, not to 

Män uttryckte att de 
börjat ett nytt liv med en 
sundare tillvaro, ingen 
arbetsstress, möjligheter 
till att göra saker som de 
har missat tidigare i livet 
och vänner som har 
återvänt. De lärde sig 
prata om känslor istället 
för att dölja dem och 
döden är inget som 

De hade börjat nytt liv 
med sunda vanor och nya 
möjligheter. 
Känslomässigt mer 
öppna. 

Ny start Positiva upplevelser i 
efterförloppet av en 
hjärtinfarkt. 
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hide them and death did 
not scare them any 
more.  
Kristofferzon et al. 
(2008) 
 

skrämmer dem längre.  

The period of recovery 
from myocardial 
infarction explored in 
this study was 
characterized by 
struggle with different 
health problems such as 
arrhythmia, poor 
physical condition, high 
cholesterol, chest pain, 
stomach pain and 
dyspnoea. 
However, the most 
bothersome health 
complaint experienced 
by responders was 
fatigue. 
Brink et al. (2005) 

Perioden av återhämtning 
efter en hjärtinfarkt 
karaktiserades i denna 
studie utav olika 
hälsoproblem så som 
arytmier, dålig fysisk 
kondition, högt 
kolesterol, bröstsmärtor, 
magsmärtor och dyspne. 
Den mest påtagliga 
upplevelsen av 
hälsobesvären var 
trötthet. 

Återhämtningen 
karaktiserades av olika 
hälsoproblem och den 
mest påtagliga var 
tröttheten. 

Trötthet Upplevelser relaterat till 
fysisk förmåga i 
efterförloppet av en 
hjärtinfarkt. 

Fear and uncertainty. 
Several participants 
were confused about 
what 
they should be doing 
and worried about 
doing too much. 

Rädsla och osäkerhet. 
Flera deltagare var 
fundersamma över vad 
de borde göra och oroliga 
över att göra för mycket. 

Rädsla och osäkerhet. Psykiskt Emotionella 
upplevelser i 
efterförloppet av en 
hjärtinfarkt. 
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Hutton et al. (2008) 
Men described how low 
motivation or a strong 
yearning for 
something (e.g. tobacco 
and alcohol) gave them 
problems 
with lifestyle changes 
and affected their well-
being and health 
negatively. 
 

Män beskrev hur liten 
motivation eller stark 
längtan de hade efter 
någonting ex tobak eller 
alkohol. Detta gav dem 
problem med 
livsstilsförändringar som 
påverkade deras 
välbefinnande och hälsa 
negativt. 

Liten motivation och 
stark längtan efter något 
gav dem problem med 
livsstilsförändringar. 

Livsstilsförändringar Upplevelser i det 
vardagliga livet i 
efterförloppet av en 
hjärtinfarkt. 
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