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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: En av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige är hjärtinfarkt. År 2007 
drabbades cirka 15 100 kvinnor. Hjärtinfarkt är en traumatisk händelse, som kan upplevas 
som en tid av oro och kris för de personer som drabbas. Sjuksköterskan har en viktig 
uppgift när det gäller att förstå en människas upplevelser av sin sjukdom, för att på bästa 
sätt kunna vårda henne. Syfte: Syftet med studien var att fördjupa förståelsen för hur 
kvinnor kan uppleva en genomgången hjärtinfarkt. Metod: En kvalitativ litteraturstudie 
med åtta kvalitativa artiklar granskades enligt ett protokoll för kvalitetsbedömning av 
studier med kvalitativ metod, skriven av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
Analysförfarandet gjordes utifrån en modell av Graneheim och Lundman (2004). 
Resultat: Många kvinnor upplevde tiden efter en hjärtinfarkt som overklig och 
skrämmande. Hjärtinfarkten förändrade allt i kvinnornas liv och de blev mer medvetna 
om hur skört livet är. Rädsla för döden, oro för framtiden och rädsla för att återinsjukna 
var de mest upplevda känslorna. De upplevde även en brist på stöttning och information 
från sjukvårdspersonalen. Slutsats: Sjuksköterskan har en stor betydande roll vad det 
gäller att ge information till kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt. Trots detta upplever 
kvinnorna att de inte får den information de behöver, därför efterlyses fler studier på hur 
kvinnor tar till sig, tolkar eller om informationen når fram efter en genomgången 
hjärtinfarkt.  

Nyckelord: Hjärtinfarkt, Kvinnor, Upplevelser  
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INTRODUKTION 
Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar. Av dessa är det 
akut hjärtinfarkt som är den största orsaken till död. Totalt insjuknade 36 000 
individer år 2006 i en akut hjärtinfarkt. Enligt Bennett och Connell (1999) är 
hjärtinfarkt en traumatisk händelse, som påverkar välbefinnandet över en tidsperiod.  
År 2007 drabbades 15 100 kvinnor av hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2009b). 
Dödligheten i hjärtsjukdomar minskade dock med 30 % mellan åren 1997-2007. 
Orsaken till detta är att vården har förbättrats. Denna nedgång är däremot större hos 
män än vad den är hos kvinnor (Ibid.). Enligt Schenck - Gustavsson (2003) har det 
inte bedrivits så mycket forskning kring hjärtinfarkt hos kvinnor tidigare, trots att det 
är en så vanlig dödsorsak. I Sjöström - Strand & Fridlunds (2007) studie framkom det 
att kvinnor har svårt att tolka och förstå symtomen vid hjärtinfarkt och att det därför 
krävs mer kunskap och utbildning för att kvinnor ska bli mer medvetna om 
sjukdomen och dess konsekvenser (Ibid.). Enligt Socialstyrelsen (2009b) är inte 
kvinnorna medvetna om att de kan drabbas av en hjärtinfarkt utan tror att det bara 
drabbar män. Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2008) menar att tidigare 
forskning främst har handlat om symtom, riskfaktorer och behandling än på 
människors upplevelser efter en hjärtinfarkt. Sjuksköterskan har enligt Joyce 
Travelbee (1971) en viktig uppgift när det gäller att känna till en människas 
upplevelser av sin sjukdom, för att på bästa sätt kunna vårda henne. Därför är 
avsikten med föreliggande studie att få en fördjupad förståelse för hur kvinnor kan 
uppleva en genomgången hjärtinfarkt.  

BAKGRUND 
I bakgrunden kommer begrepp som hjärtinfarkt, kvinnor och hjärtinfarkt och 
upplevelser av en allvarlig sjukdom att behandlas. 

Hjärtinfarkt 
Hjärtinfarkt innebär att det blir syrebrist i hjärtmuskeln på grund av att blodflödet i 
hjärtats kranskärl blir otillräckligt (Socialstyrelsen, 2008).  Syrebristen beror på en 
blodpropp som täpper till ett kranskärl helt eller delvis. Om syrebristen varar i mer än 
20-30 minuter dör tillslut muskelcellerna i hjärtat (Ibid.). De vanligaste riskfaktorerna 
för att drabbas av en hjärtinfarkt är höga blodfetter, fysisk inaktivitet, dåliga matvanor 
och rökning (Socialstyrelsen, 2009a). Bröstsmärtor, andnöd, smärta i ena eller båda 
armarna, åtstramning och smärta vid käkarna, illamående och kallsvettighet är 
vanliga symtom vid en hjärtinfarkt (Wallentin, 2005). Den viktigaste behandlingen 
vid hjärtinfarkt syftar till att öppna upp det tilltäppta kranskärlet, genom 
ballongvidgning av ett kärl eller blodproppsupplösande behandling (Socialstyrelsen, 
2008). Enligt Moïse och Jacobzone (2003) skiljer sig behandlingen av hjärtinfarkt 
mellan olika länder. Höglund, Winblad, Arnetz och Arnetz (2010) anser att personer 
som tidigare drabbats av hjärtinfarkt löper en större risk för att drabbas igen av 
hjärtrelaterade problem. 
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Kvinnor och hjärtinfarkt 
Norekvål, Moons, Hanestad, Nordrehaug, Wensel-Larsen och Fridlund (2008) anser 
att tidigare forskning om hjärtinfarkt främst handlat om och utförts på män. Schenck-
Gustavsson (2003) beskiver att skälen till att det inte bedrivits så mycket forskning 
kring hjärtinfarkt hos kvinnor tidigare är många, bland annat att kvinnors ålder har 
varit högre än männens vid insjuknandet (Ibid). Andra orsaker som har försvårat 
forskningen och forskningsresultaten är graviditet, menscykel och klimakteriesymtom 
(Schenck-Gustavsson, 2003).  Schenck-Gustavsson (2003) beskriver vidare att 
kvinnors symtom vid hjärtinfarkt är atypiska, vilket betyder att de inte är som 
läroböckerna beskriver dem. Kvinnorna förtränger ofta sina symtom, och beskriver 
sina bröstsmärtor som andfåddhet och trötthet (Ibid). Enligt Socialstyrelsen (2009) 
förtränger ofta kvinnorna sina symtom. De relaterar inte symtomen till en hjärtinfarkt 
och söker därför vård senare (Ibid). Colombo och Tapay (2004) beskriver att i USA 
väntar ofta människor som är oförsäkrade med att söka vård tills de är i behov av akut 
vård, på grund av landets försäkringssystem. Enligt en studie gjord av Sjöström-
Strand och Fridlund (2007) framkom det att kvinnor trots allvarliga och uppenbara 
symtom väntar kvar i hemmet istället för att söka akut vård. De tror att smärtan går 
över och väntar ut förloppet (Ibid.). 

Upplevelser av att drabbas av en allvarlig sjukdom   
Enligt Nationalencyklopedins (2011) beskrivning av en upplevelse är den något som 
direkt berör en person. På ett känslomässigt plan uppfattar och värderar personen en 
händelse. En upplevelse kan vara både positiv och negativ (Ibid.). Att drabbas av en 
allvarlig sjukdom kan innebära upplevelser av hopplöshet, osäkerhet, skam och att 
uppleva en känsla av att vara sårad för att kroppen är förändrad (Dahlberg, Segesten, 
Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Enligt en studie gjord av Adamson, Murgo, 
Boyle, Kerr, Craford och Elliott (2004)  är ångest, depression, oro, maktlöshet och 
rädsla för att återinsjukna upplevda känslor som både män och kvinnor kan drabbas 
av efter en allvarlig sjukdom. Norekvål et al. (2008) beskriver i sin studie att en 
hjärtinfarkt kan upplevas som en tid av oro och kris för de personer som drabbas. . 
Enligt Helman (2007) har kulturell bakgrund en stor betydelse för personer vad det 
gäller upplevelser av sjukdom och smärta. Enligt en studie gjord av Abu-Ruz, Lennie 
och Moser (2011) är en hjärtinfarkt förknippad med psykologiska följdsjukdomar 
såsom ångest och depression. Ångesten påverkar återhämtningen negativt (Ibid.). 
Ångestnivån är högre för personer som drabbats av hjärtinfarkt än för personer som 
lider av psykisk sjukdom (Abu-Ruz et al. 2011). Enligt Alsén, Brink, Brändström, 
Karlson och Persson (2010) är trötthet och depressiva symtom också vanligt 
förekommande hos personer som insjuknat i hjärtinfarkt. Tröttheten definieras som 
en överväldigad, ihållande känsla av utmattning, som leder till en minskad förmåga 
att utföra fysiskt och psykiskt arbete. Denna trötthet kan inte lindras av vila (Ibid.). 

Enligt Dahlberg et al. (2003) är det i sjuksköterskerollen viktigt att uppmärksamma 
människors upplevelser av det dagliga livet genom att förstå och beskriva den 
enskilda individens livsvärld. Individens livsvärld är den verklighet som människan 
lever i. Livsvärldsperspektivet innebär att den dagliga tillvaron uppmärksammas 
(Ibid.). Dahlberg et al. (2003) beskriver vidare att människan har tillgång till sitt liv 
genom den levda kroppen. Människor tar ofta deras friska levda kropp för given, så 
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när någonting händer kroppen förändras upplevelsen av världen (Ibid.). En allvarlig 
sjukdom kan innebära ett åsidosättande av den levda världen en kortare eller längre 
period. Denna situation kan medföra svårigheter med att genomföra önskvärda 
aktiviteter på grund av kroppens försämrade status (Ibid.). Dahlberg et al. (2003) 
beskriver vidare att personer som är vana vid att ha kontroll över sin tillvaro och som 
är självständiga kan, på grund av den beroendesituation som uppstår efteråt, uppleva 
det ytterst provocerande att drabbas av en allvarlig sjukdom. Att drabbas av en 
allvarlig sjukdom kan leda till jobbiga upplevelser för den enskilda människan (Ibid.). 
Efter ett insjuknande kan upplevda känslor som hopplöshet, skuld, skam, saknad och 
osäkerhet infinna sig och dessa känslor bär oftast personen med sig ensam (Dahlberg 
et al. 2003).  

Enligt Dahlberg et al. (2003) är upplevelsen av att kroppen är förändrad vanligt vid 
en allvarlig sjukdom. Det kan innebära känslor som sårbarhet, att inte känna igen sin 
kropp, leva under ett existentiellt hot och känslor som att inte kunna lita på sin kropp 
längre (Ibid.).  Personer som drabbas av en allvarlig sjukdom tappar ofta kontrollen 
över sin kropp och kastas mellan hopp och förtvivlan (Dahlberg et al. 2003). I en 
studie gjord av Alsén, Brink och Persson (2008b) framkom det att hjärtinfarkten alltid 
fanns där som en påminnelse om att livet är skört. I samma studie funderade 
personerna som drabbats av en hjärtinfarkt mycket på döden och kände en osäkerhet 
inför framtiden. De var också rädda och kände ett hot inför att återinsjukna i en ny 
eventuell hjärtinfarkt (Ibid.).  

Enligt en studie gjord av Höglund et al. (2010) framkom det att sjukvården inte 
uppfyller människors behov av tillräcklig information under sin sjukhusvistelse efter 
en hjärtinfarkt. Enligt Dahlberg et al. (2003) är sjuksköterskans informerande roll av 
stor betydelse när en person drabbats av en allvarlig sjukdom. Att som sjuksköterska 
möta personer som drabbas av en allvarlig sjukdom präglas av viljan att förstå och att 
ha rätt kunskap om personers olika upplevelser, för att på bästa sätt kunna ge en så 
bra vård som möjligt (Ibid.). Målet är att den sjuka människan och sjuksköterskan ska 
kunna mötas i en gemensam värld. Den ska betonas av öppenhet och närvaro och 
detta är en förutsättning för att personen ska kunna känna välbefinnande (Dahlberg et 
al. 2003). 

Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) är känslan av fullständig 
sårbarhet, en vanlig upplevelse vid en allvarlig sjukdom. Upplevelsen av en allvarlig 
sjukdom är individuell och det är av stor vikt att sjuksköterskan skall betrakta varje 
enskild människa som en unik person. Att drabbas av en allvarlig sjukdom utgör ett 
hot för människan, hotet som upplevs är individuellt (Ibid.). Enligt Travelbee (1971) 
har familjen en stor betydande roll för den sjuka människan. När en människa 
drabbas av allvarlig sjukdom så skapar detta upplevelser av orättvisa. Frågor som 
”varför just jag” eller ”varför skulle detta drabba mig” handlar om att människan inte 
kan acceptera sin situation (Ibid.). Travelbee (1971) beskriver vidare att upplevelsen 
av att inte acceptera sin situation utlöser starka reaktioner som förvirring, 
förebråelser, depression och vrede. Omvårdnadens mål och syfte enligt Travelbee är 
att få en människa att finna hopp när de drabbas av en allvarlig sjukdom. Genom att 
göra detta hjälper sjuksköterskan personen att hantera sjukdomen (Ibid.). Människor 
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har en benägenhet och förmåga att finna en mening när de drabbas av en allvarlig 
sjukdom. Denna mening är individuell och kan ge människan en möjlighet att växa 
enligt Travelbee (1971). För att en människa ska känna en upplevelse av mening med 
livet när hon drabbas av en allvarlig sjukdom, behöver hon kontinuerligt få stöd och 
hjälp av nära och kära men även av professionella sjuksköterskor (Travelbee, 1971). I 
omvårdnadssammanhang är det viktigt att kunna känna empati, för att förstå en 
människas inre upplevelser. Det är dock omöjligt att förstå personens upplevelser av 
sjukdomen innan detta utforskas tillsammans med henne, och vilken mening hon 
tillskriver sitt tillstånd (Travelbee, 1971). Enligt Socialstyrelsens (2005) 
kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor är det av stor vikt att kunna 
förstå, uppmärksamma och möta en persons sjukdomsupplevelse. Travelbee (1971) 
pekar även på att sjuksköterskan har en viktig uppgift när det gäller att känna till en 
människas upplevelser av sin sjukdom, för att på bästa sätt kunna vårda henne. Därför 
är avsikten med föreliggande studie att få en fördjupad förståelse för hur kvinnor kan 
uppleva en genomgången hjärtinfarkt.  

SYFTE 
Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för hur kvinnor kan uppleva en 
genomgången hjärtinfarkt. 

METOD 
Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor kan uppleva en genomgången 
hjärtinfarkt. Studien genomfördes som en kvalitativ systematisk litteraturstudie, 
eftersom människors upplevelser inte kan beskrivas kvantitativt (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011).  En kvalitativ forskningsmetod valdes därför att den används för 
att finna kunskap om mänskliga upplevelser eller mänskliga händelser av olika 
fenomen (Ibid.). Forskningsmetoden används också för att kunna beskriva, förklara 
eller för att fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser. Det bästa sättet att 
beskriva detta är genom ordet, det är då lämpligt att välja till exempel intervjuer, 
dokument eller brev som datainsamlingsmetod (Willman et al. 2011). En systematisk 
litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och att all information 
hämtas från litteraturen, och sedan sammanställs i ett resultat (Ibid.). Resultatet 
baseras på primärkällor av redan skrivna artiklar som har värderats och blivit 
granskade (Olsson & Sörensen, 2007). En primärkälla är en artikel skriven av 
personer som genomfört undersökningen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Åtta 
kvalitativa artiklar valdes ut, granskades och analyserades. Översikt över artiklarna 
kan ses i bilaga 1. Granskningen av artiklarna gjordes utifrån ett protokoll för 
kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod skriven av Willman et al. (2011). 
Protokollet kan ses i bilaga 2. Innehållsanalysen gjordes utifrån en modell av 
Graneheim och Lundman (2004) inspirerad av Krippendorff (1980). 

Urval 
Litteratursökningen utfördes i tre databaser/sökmotorer: CINAHL, Medline och 
Psychinfo. CINAHL är en databas som fokuserar på omvårdnadsvetenskapliga 
referenser och inkluderades därför att den innehåller 2,2 miljoner artiklar från alla 
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omvårdnadstidskrifter i världen som är engelskspråkiga (Willman et al. 2011). 
Medline är en databas som innehåller tidskrifter inom både medicin och omvårdnad. 
Databasen uppdateras dagligen och därför ansågs den vara lämplig att använda. 
Psychinfo valdes därför att det är en databas som innehåller artiklar inom det 
psykiatriska området. Referenserna i Psychinfo fokuserar på både medicin och 
omvårdnad inom de psykologiska aspekterna (Ibid.). Eftersom den kunde tillföra 
lämpliga artiklar som är relevanta för denna studies syfte inkluderades den.  

Tillvägagångssättet vad det gäller litteratursökningen gjordes i ordningen CINAHL, 
Medline och Psychinfo. Många artiklar hittades i flera databaser. Det 
uppmärksammades först vid granskningen av artiklarna. Litteratursökningen började 
med att en pilotsökning genomfördes för att se om det fanns vetenskapliga 
publikationer inom området studien skulle undersöka. En pilotundersökning är en 
fritextsökning utan några begränsningar (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 
Sökorden som valdes var myocardial infarction och life experiences eftersom de 
orden ansågs vara mest relevanta för studiens syfte. Pilotsökningen gjordes i 
databasen CINAHL. De två sökorden kombinerades med sökoperatoren ”AND” och 
resulterade i 43 artiklar. Genom att använda ”AND” begränsas artikelsökningen mot 
studiens syfte (Willman et al. 2011).  Artiklarnas syfte och abstract lästes igenom och 
fyra artiklar plockades ut för granskning. Eftersom upplevelser är mångfaciterat och 
inte bara kan beröras genom sökordet life experience, ansågs fler sökord att 
inkluderas i nästa sökning. Tänkta sökord diskuterades och hämtades sedan i 
databasens thesaur. En databas thesaur innehåller en lista tillsammans med en 
förklaring till olika kontrollerade termer, ett uppslagsverk (Willman et al. 2011).  De 
tänkta sökorden kontrolleras och byts eventuellt ut (Ibid.). Sökorden som användes i 
de tre databaserna blev inte riktigt detsamma eftersom databaserna har olika thesaurs. 
I CINAHL användes Myocardial infarction, emotions, life experience, patient 
attitudes, wellness, quality of life och qualitative studies. Qualitative studies valdes 
för att kvalitativa artiklar eftersträvades. Sökorden söktes först var och en för sig 
innan de kombinerades. Emotions, life experience, patient´s attitude, wellness och 
quality of life söktes med den booleska sökoperatoren “OR”. Denna sökoperator 
användes för att bredda artikelsökningen. Sökningens resultat blev då referenser från 
både den ena termen, den andra termen eller båda tillsammans (Willman et al. 2011). 
Sedan söktes dessa ord med sökoperatoren ”AND” med Myocardial infarction 
”AND” Qualitative studies, det gav 94 träffar. Inklusionskriterierna som valdes i 
CINAHL var att artiklarna skulle vara granskade innan de publicerades Peer 
reviewed, vara skrivna på engelska, research artikel forsknings artikel och female 
kvinna. Artiklar äldre än från år 2000 exkluderades och resultatet blev då 54 träffar. 
Av dessa valdes tio artiklar för granskning.  

Databasen Medline´s thesaur heter MeSH-termer och sökorden i Medline var 
Myocardial infarction, emotions, life change events, attitude, quality of life och 
qualitative research. Emotions, life change events, attitude och quality of life söktes 
först med sökoperatoren “OR”. Sedan kombinerades de med myocardial infarction 
och qualitative research med sökoperatoren ”AND”, vilket gav 40 träffar. 
Inklusionskriterierna tillades innan syfte och abstract lästes igenom. I Medline var 
kriterierna engelska språket, female och journal article. Sedan gjordes samma 
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avgränsning i Medline som i CINAHL att artiklar skrivna innan år 2000 
exkluderades, det resulterade i 36 träffar. Syfte och abstract lästes igenom  och åtta 
artiklar valdes ut för granskning.  

I databasen Psychinfo gjordes en advance search, alltså en avancerad sökning. 
Myocardial infarctions söktes först i databasens thesaur. Inklusionskriterierna var 
Peer reviewed, journal article, qualitative studie, engelska, svenska och female och 
det gav 49 artiklar. Sedan valdes en rad olika ”subjekts”, som betyder ämne och kan 
ingå i artiklarna, för att hitta artiklar som passar studiens syfte. Subjekts som 
inkluderades var: Client attitudes, coping behavior experience, wellbeing, stress, 
health attitudes och lifestyles changes. Det resulterade i 17 artiklar. Alla syften och 
abstrakt lästes igenom. Fyra artiklar valdes ut för vidare granskning.  

Sammanlagt resulterade litteratursökningen i 26 sparade artiklar från de tre olika 
databaserna. Granskningen gjordes sedan efter ett protokoll för kvalitetsbedömning 
av studier med kvalitativ metod av Willman et al. (2011). Med denna 
kvalitetsgranskning kunde artiklarna få hög, medel eller låg kvalité där bland annat 
artikelns syfte, urval, metod, giltighet, kommunicerbarhet och resultat granskades 
(Ibid.). Om artikeln fick ja på en punkt som berördes i protokollet fick artikeln 1 
poäng. Fick artiklarna ja som svar på samtliga 14 frågor som berördes i protokollet, 
fick studien 14 poäng. Poängen översattes sedan till procenttal. 100-80 % ansågs som 
hög kvalité. 80-60 % fick medel kvalité och de artiklar som fick under 60 % ansågs 
ha låg kvalité.  

Först lästes alla artiklarnas syfte och abstract igenom ytterligare en gång. Det 
framkom då att några av artiklarna hade sparats från fler databaser. De artiklar som 
var samma raderades så det bara fanns ett exemplar kvar. Resultatet av 
pilotsökningen som gav fyra artiklar hade samtliga hög kvalité och därför 
inkluderades de. Den systematiska sökningen i CINAHL gav ett resultat på tio 
utvalda artiklar. Tre av dem hade redan funnits och valts ut efter 
kvalitetsgranskningen från pilotsökningen. De resterande sju artiklarna som 
granskades efter protokollet gav ett resultat på ytterligare fyra artiklar med hög 
kvalité. Databasen Medline gav ett resultat på åtta artiklar. Två stycken av dem hade 
redan hittats, granskats och valts ut från databasen CINAHL. De resterande sex 
artiklar fick inte tillräckligt med hög kvalité för att inkluderas i studien. I Psychinfo 
var det fyra artiklar som ansågs passa studiens syfte. Av dessa hade tre artiklar redan 
funnits, granskats och valts ut från databasen CINAHL. Den resterande artikeln 
ansågs inte ha tillräckligt med hög kvalité för att tas med i studien. Sammanlagt 
resulterade kvalitetsgranskningen i åtta artiklar med hög kvalité. En översikt på 
artikelsökningen kan ses i bilaga 3. 

Analys 
De åtta utvalda och granskade artiklarna analyserades efter en sammanfattande 
beskrivning av tillvägagångssätt vid kvalitativ innehållsanalys. En modell av 
Graneheim och Lundman (2004) inspirerad av Krippendorff (1980) tillämpades. 
Kvalitativ innehållsanalys är en forskningsteknik som innebär att man identifierar 
skillnader och likheter i en text, för att få en ökad förståelse för texten (Graneheim & 
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Lundman, 2004). En kvalitativ innehållsanalys används bland annat främst vid 
vårdvetenskap (Ibid.).  

Artiklarna lästes först igenom några gånger var och en för sig och slutligen en mängd 
gånger tillsammans. Artiklarna diskuterades sedan för att skapa en gemensam 
förståelse. I artiklarnas resultatdel plockades det sedan ut olika meningsenheter. 
Meningsenheter kan vara ord, meningar och stycken i texten som beskriver studiens 
syfte bäst (Graneheim & Lundman, 2004). Det är av stor vikt att meningsenheterna 
inte är för stora eller för små. Är de för stora kan det bli svårhanterligt. Vid för små 
meningsenheter finns risk att det blir fragmenterat (Ibid.). De utvalda 
meningsenheterna ströks under och diskuterades om de stämde överens med och 
svarade på studiens syfte.  

När alla åtta artiklars resultatdel hade lästs igenom och olika meningsenheter hade 
plockats ut och strukits under, kondenserades meningsenheterna. Att kondensera 
meningsenheter betyder att meningsenheterna kortas ner för att bli mer lättbegripliga 
medans det väsentliga innehållet sparas (Graneheim & Lundman, 2004). 
Meningsenheterna översattes därefter till svenska och diskuterades återigen om de 
stämde överrens och hur de besvarade föreliggande studies frågeställning. Essensen i 
meningen kortades därefter ytterligare ner till så kallade koder. En kod kan beskrivas 
som en etikett på den kondenserade meningsenheten (Graneheim & Lundman, 2004). 
Koderna som bildades jämfördes och diskuterades om de hörde ihop med varandra 
eller inte. Utifrån dessa koder bildades sedan underkategorier och slutligen kategorier 
(Ibid.). Fem kategorier framkom. Av dessa var det en kategori som fick 
underkategorier. Exempel på hur analysförfarandet gick till kan ses i bilaga 4. 

Etik 
Enligt lagen (SFS 2003:460) om etisk prövning framgår det att skydda och respektera 
personer som deltar i forskning som avser människor. De människor som deltar i 
forskningen ska erhålla information där innehållet visar att deltagandet i forskningen 
är frivilligt och att de när som helst kan avbryta undersökningen. Detta är grunden för 
att få ett etiskt godkännande (Ibid.). Föreliggande studie hade som målsättning att alla 
artiklar som ligger till grund för resultatet ska ha genomgått en sådan prövning. Alla 
artiklarna som valdes ut och granskades hade genomgått någon form av etisk 
prövning. 

  



8 
 

RESULTAT 
Analysförfarandet resulterade i fem kategorier med underkategorier, alla behandlar 
olika upplevelser om hur kvinnor kan uppleva det efter en genomgången hjärtinfarkt. 
Kategorier med underkategorier visas i figur 1. 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
Figur 1. Huvudkategorier med underkategorier. 

Trötthet 
I denna kategori framkom det att trötthet var ett vanligt beskrivet problem hos 
kvinnor efter en hjärtinfarkt. Tröttheten var en annorlunda trötthet än vad de tidigare 
känt.  

Trötthet efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt var enligt en studie gjord av Sjöström- 
Strand, Ivarsson och Sjöberg (2011)  det mest vanliga beskrivna hälsoproblemet hos 
kvinnor. Tröttheten upplevdes som en utmattning på grund av brist på energi (Ibid.).  
Enligt Alsén, Brink och Persson (2008a) upplevdes tröttheten av många kvinnor som 
en annan sorts trötthet än vad de tidigare hade känt. Denna sorts trötthet var något 
som drabbade kvinnorna efter hjärtinfarkten (Ibid.).  Tröttheten upplevdes som både 
psykiskt och fysiskt betingad (Johansson, Dahlberg & Ekebergh, 2003). Sjöström- 
Strand et al. (2011) beskrev i sin studie att kvinnorna upplevde ett större behov av 
vila efter fysisk aktivitet. Behovet av att gå till sängs tidigare blev större efter 
hjärtinfarkten (Ibid.).   

I studien gjord av Johansson et al. (2003) kände kvinnorna att även kroppen förlorade 
styrka och vitalitet. Alsén et al. (2008a) beskrev i sin studie att fysiska känslor som 
svaghet, håglöshet, extrem utmattning, och känslan av uttömdhet var vanliga 
upplevda känslor efter en hjärtinfarkt bland kvinnor. En kvinna uttryckte en konstant 
trötthet som hon inte kunde förklara (Ibid.). I Alséns et al. (2008a) studie framkom 
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det även att tröttheten beskrevs som oförutsägbar, den kom som en blixt från en klar 
himmel. Upplevelsen av den överväldigande tröttheten kunde uppenbara sig helt 
plötsligt som vid tillexempel måltider eller på en fest, och de var då tvungna att gå 
och lägga sig (Alsén et al. 2008a). Vissa dagar orkade de inte ens lämna sängen och 
tröttheten upplevdes bland annat som en paralyserande känsla och som total 
håglöshet (Ibid.). Enligt Alsén et al. (2008a) blev denna sorts trötthet ett hinder i 
kvinnornas vardag. Många kvinnor upplevde att de hade koncentrationsproblem och 
detta upplevdes som en följd utav tröttheten (Ibid.).  I samma studie av Alsén et al. 
(2008a) upplevde många kvinnor att hjärtinfarkten hade gjort mer skada på hjärnan 
än på hjärtat. Tröttheten påverkade även kvinnornas sociala liv, de orkade inte bjuda 
hem sina väninnor och de var tvungna att planera långt i förväg när de skulle göra 
något (Ibid.). I en studie gjord av Jackson, Daly, Davidson, Elliott, Cameron-Traub, 
Wade, Chin och Salamonson (2000)  upplevde kvinnorna en förbättring av tröttheten 
efter hand. Men trots förbättringen så hade en del kvinnor fortfarande problem med 
utmattning en lång tid efter hjärtinfarkten (Ibid.). 

Rädsla och osäkerhet 
Rädsla och osäkerhet var dominerande känslor efter en hjärtinfarkt hos kvinnor 
(Jackson et al. 2000; Johansson et al. 2003). Inom denna kategori framkom det en rad 
olika subkategorier. Oro och stress var en av anledningarna till varför de upplevde 
rädsla och osäkerhet. Känslan av att vara till besvär, uppleva problem i vardagen, 
känna sig obekväm och att inte kunna lita på sig själv kan tydligt kopplas ihop med 
en osäkerhetskänsla hos kvinnorna. Rädsla för framtiden och döden var även 
dominerande upplevelser för kvinnorna och de upplevde en större medvetenhet om 
att livet hastigt kan förändras och att livet är skört. 

Oro och stress 
Enligt studien gjord av Sjöström- Strand och Fridlund (2008) framkom det att 
kvinnorna upplevde oro och stress på grund av att de kände att de hade tappat 
kontrollen över sina liv. De tyckte det var stressande att komma hem igen och se alla 
ogjorda vardagssysslor som var tvungna att göras (Ibid.). I samma studie gjord av 
Sjöström- Strand och Fridlund (2008) beskrev kvinnorna att de oroade sig mycket 
över sina jobb, bland annat om vem som skulle sköta deras arbetsuppgifter när de 
tillbringade tid på sjukhus. De kände sig pressade över att gå tillbaka så snabbt som 
möjligt till sina jobb, på grund av ekonomin (Ibid.). Sjöström- Strand och Fridlund 
(2008) beskrev vidare att när kvinnorna upplevde smärta eller andra symtom efter 
hjärtinfarkten var det stressande för dem, eftersom de genast kopplade det till en ny 
hjärtinfarkt. Enligt Rosenfeld och Gilkeson (2000) upplevdes väntan på behandling 
som en rädsla för många kvinnor. Enligt Johansson et al. (2003) framkom det att 
kvinnorna upplevde tiden efter en hjärtinfarkt som en osäker tillvaro, som resulterade 
i att de kände sig maktlösa och övergivna. Johansson et al. (2003) beskrev i sin studie 
att kvinnorna upplevde att deras vardag var förändrad. Många upplevde att 
osäkerheten hindrade dem i livet (Ibid.). Jackson et al. (2000) beskrev att kvinnorna 
upplevde en stor rädsla för att inte kunna delta i det dagliga livet som innan 
hjärtinfarkten eller för att deras roll i hemmet skulle rubbas. Även fast rädslan blev 
svagare efter hand, så var kvinnorna fortfarande oroliga och rädda för hur 
hjärtinfarkten hade påverkat deras familj och sin framtida hälsa (Ibid.). 
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Lita på sig själv 
Enligt Sjöström- Strand et al. (2011) upplevde många kvinnor att de inte kunde lita på 
sin kropp efter hjärtinfarkten, och det blev ett hinder när de skulle gå vidare med sina 
liv. Enligt Johansson et al. (2003) upplevde kvinnorna en otrygghet över vad som 
hade hänt deras kroppar. Rädsla och osäkerhet upplevde kvinnorna över att inte 
kunna ta hand om sig själva (Jackson et al. 2000). I en studie gjord av Johansson et al. 
(2003) kunde kvinnorna återskapa meningen med livet igen när de väl hade försonats 
med sig själva och sjukdomen. De var då kapabla till att känna glädje och våga lita på 
kroppen och livet igen, vilket resulterade till nya möjligheter (Ibid.). För att hitta 
tillbaka till ett normalt liv igen var det viktigt att etablera en god relation till sig själv, 
sitt liv och till sin kropp (Johansson et al. 2003). Kvinnorna var tvungna att hitta en 
ny attityd till sig själva för att kunna ta sig igenom sitt dagliga liv och känna sig som 
hälsosamma individer. Efter en tid kunde de lita på sig själva igen. En kvinna vågade 
inte göra någonting på grund av att hon tvivlade på sin egen kapacitet (Ibid.). Jackson 
et al. (2000) fann också att några kvinnor trodde de skulle återfå samma funktioner 
som de hade haft innan insjuknandet i hjärtinfarkt. De kände sig optimistiska över 
framtiden. I samma studie gjord av Jackson et al. (2000) beskrev de att kvinnorna 
kände att de blivit starkare, bättre och mer självsäkra tre veckor efter utskrivning från 
sjukhus, än vad de hade gjort på länge (Ibid.). Kvinnorna ville att allt skulle vara som 
förut innan de drabbats, men upplevde att de inte kunde kontrollera sina liv och sin 
vardag längre (Sjöström- Strand & Fridlund, 2008). Johansson et al. (2003) beskrev i 
sin studie att många kvinnor även upplevde problem med att sköta sina 
vardagssysslor. I en studie gjord av Kristofferzon, Löfmark och Carlsson (2007) 
framkom det att ett par kvinnor upplevde att de hade problem med koncentrationen 
och minnet. Många kvinnor upplevde att de hade blivit akut inkastade i patientrollen, 
och detta upplevdes som ytterst obekvämt för dem (Svedlund et al. 2001). Kvinnorna 
hade alltid haft en känsla av att ha varit den starka i familjen, därför upplevdes det 
som väldigt obekvämt för kvinnorna att hamna i en beroendeställning och att bli den 
svaga (Ibid.). Enligt Svedlund, Danielson och Norberg (2001) ville inte kvinnorna 
störa sjukvårdspersonal eller anhöriga med jobbiga frågor, då de inte ville vara till 
besvär. De ville inte riskera att anses som en jobbig patient eller vara till besvär för 
sina nära och kära (Ibid.). Kvinnorna ville inte heller oroa sina anhöriga genom att 
belasta dem med sina svåra känslor de bar på. De valde hellre att inte prata om dem 
(Svedlund et al. 2001). 

Livet är skört 
Svedlund et al. (2001) beskrev i sin studie att kvinnor upplevde att drabbas av en 
hjärtinfarkt som en overklig och skrämmande situation. Enligt en studie gjord av 
Johansson et al. (2003) framkom det att leva med en osäkerhet om framtiden hade ett 
stort inflytande i kvinnornas liv, en kvinna beskrev hur hon kände sig rädd och osäker 
när hon kom hem från sjukhuset (Ibid.). I samma studie gjorde av Johansson et al. 
(2003) framkom det även att rädsla för att drabbas igen och på ställen där ingen 
kunde hjälpa henne var väldigt skrämmande för en kvinna. Sjukdomen var ett hot mot 
deras existens (Ibid.). I en studie gjord av Sjöström- Strand et al. (2011) beskrev 
kvinnorna att det var väldigt skrämmande att vara så pass nära döden. Rädslan kunde 
yttra sig på många olika vis, bland annat för framtiden, döden och för att drabbas av 
en ny hjärtinfarkt (Jackson et al. 2000). Enligt Sjöström- Strand et al. (2011) 
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upplevde kvinnorna osäkerhet och rädsla för att drabbas av en ny hjärtinfarkt. 
Kvinnorna upplevde även rädsla för att drabbas av en annan sjukom efter 
hjärtinfarkten (Ibid.). Enligt Jackson et al. (2000) var rädslan som mest dominant 
första veckan hemma efter insjuknandet, men började sakta att förbättras efter den 
andra veckan i hemmet. I en studie gjord av Johansson et al. (2003) så framkom det 
att upplevelsen av hjärtinfarkten förändrade allt och döden upplevdes inte så avlägsen 
längre, utan blev en del i kvinnornas liv (Ibid.). Kvinnorna blev mer medvetna om 
hur skört livet är, hur snabbt livet kan förändras och hur snabbt allt kan ställas på sin 
spets. Enligt Sjöström- Strand et al. (2011) ville kvinnorna leva längre för att 
tillbringa mer tid med sin familj. Detta resulterade i att kvinnorna värderade sina liv 
högre efter insjuknandet och de förstod hur sårbart och skört livet är (Johansson et al. 
2003). I studien gjord av Johansson et al. (2003) kände kvinnorna att livet hade svikit 
dem när de blev sjuka. De ville inte planera något i förväg för framtiden (Ibid.). Efter 
hjärtinfarkten var det många kvinnor som upplevde att de var tacksamma över att 
fortfarande vara vid liv, och ansåg att det var en välsignelse (Sjöström- Strand et al. 
2011).  

Förnekelse 
I en studie gjord av Svedlund et al. (2001) framkom det att många kvinnor förnekade 
sjukdomen när de drabbades av hjärtinfarkt och ignorerade dess existens. De trodde 
att hjärtinfarkten skulle försvinna av sig själv och vägrade att inse att de var allvarligt 
sjuka. Kvinnorna kunde inte tro att det var en hjärtinfarkt de hade drabbats av, utan 
tänkte att sjukvårdspersonalen måste ha misstagit sig. De tyckte inte att de behövde 
vara på sjukhus utan ville hem så fort som möjligt (Ibid.). Kvinnorna tyckte att de 
kunde fortsätta sina liv som de gjort innan hjärtinfarkten och de ville inte inse att 
situationen inte var i deras händer längre. De hade tappat kontrollen över situationen 
(Svedlund et al. 2001). Kvinnorna förnekade sina känslor och trodde inte att 
hjärtinfarkten skulle få några konsekvenser för deras fortsatta liv (Ibid.). Enligt 
Rosenfeld och Gilkesons (2000) studie framkom det att förnekelse av symtomen var 
en vanlig upplevelse när kvinnorna drabbades av hjärtinfarkt.  

”You know, really I think in the back of my mind I thought it was my heart, but I was 
in denial. I look back now, and I realize now that I was in denial.” (Rosenfeld & 
Gilkeson, 2000, s.108). 

Kvinnorna hade svårt att inse att hjärtinfarkten var en allvarlig och livshotande 
sjukdom, de var i förnekelse (Ibid.). I en studie gjord av Svedlund et al. (2001) 
framkom det att några kvinnor upplevde känslan av att inte känna sig involverade i 
sin sjukdom och ställde sig frågan varför jag? 

Behov av stöd och information 
Behovet av stöd och information var viktigt för kvinnornas tillfrisknade (Jackson et 
al. 2000). Kvinnorna upplevde att de inte fick den information de behövde varken 
från läkarna eller dietisten (Kristofferzon et al. 2007). Enligt Sjöström- Strand et al. 
(2011) framkom det att kvinnorna fick för lite information från övrig 
sjukvårdspersonal, vilket resulterade i att kvinnorna kände sig mer osäkra. Kvinnorna 
upplevde även att sjukvårdspersonal ignorerade deras frågor (Ibid.). All information 
som kvinnorna fick gjorde dem dock mer passiva och osäkra istället för att den var 
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till någon hjälp enligt en studie gjord av Johansson et al. (2003). Många kvinnor 
upplevde att de inte fick det stöd de blivit lovade på sjukhuset (Sjöström- Strand & 
Fridlund, 2008). Detta resulterade till att de blev deprimerade och ensamma (Ibid.). 
Kvinnorna behövde mycket stöd för att kunna tackla sin situation när de kom hem 
från sjukhuset (Johansson et al. 2003). Upplevelsen av att bli sedd som en egen 
individ och bli tagen på allvar var viktigt för kvinnornas hälsa och välbefinnande 
(Johansson et al. 2003). Men kvinnorna upplevde brist på stöd och det resulterade i 
känslor som osäkerhet, övergivenhet och ensamhet (Ibid.). Alla kvinnor som hade en 
partner upplevde att partnern var väldigt förstående och brydde sig om dem. Partnern 
var en god lyssnare, kände medkänsla och förstod allvaret i sjukdomen (Kristofferzon 
et al. 2007). Kvinnorna upplevde även ett stort stöd från andra kvinnor i deras 
hjärtrehabiliterings grupp (Ibid.). I studien gjord av Sjöström- Strand et al. (2011) 
upplevde några av kvinnorna att de hade ett enormt stöd från familj och vänner efter 
hjärtinfarkten. De stöttade kvinnorna med det praktiska och med dagliga aktiviteter. I 
samma studie av Sjöström - Strand et al. (2011) var det viktigt för kvinnorna att ha 
någon att prata med efter hjärtinfarkten.  Men det framkom också i Sjöström- Strands 
et al. (2011) studie att några av kvinnorna inte fick tillräckligt med stöd från vänner 
och familj. 

Känslomässig labilitet 
Många kvinnor upplevde tiden efter en hjärtinfarkt som en sorgsen, depressiv och 
känslomässig ostabil tid (Jackson et al. 2000). Dessa känslor släppte dock efterhand 
som kvinnorna kände att de kunde prata om sina känslor (Ibid.). Kvinnorna upplevde 
sig som känslomässigt labila efter att de drabbats av en hjärtinfarkt (Sjöström - Strand 
& Fridlund, 2008). De beskrev sina känslomässiga reaktioner som ledsamhet och 
nedstämdhet (Alsén et al. 2008a). Kvinnorna kände inte samma glädje över livet 
längre som de hade gjort tidigare (Johansson et al. 2003).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur kvinnor kan uppleva en 
genomgången hjärtinfarkt. Eftersom mänskliga upplevelser inte kan beskrivas 
kvantitativt så valdes artiklar med en kvalitativ forskningsmetod (Willman et al. 
2011).  Studiens syfte hade förmodligen beskrivits mer ingående och djupare om en 
empirisk studie hade genomförts, eftersom forskarna till en empirisk studie 
presenterar sitt resultat av egna undersökningar och förståelse. En empirisk studie är 
mer tidskrävande och eftersom en litteraturstudie kan få fler personers uppfattningar 
än vad en empirisk studie med en begränsad tidsram kan, valdes en systematisk 
litteraturstudie att användas för att svara på föreliggande studies syfte. Den 
systematiska litteratursökningen resulterade i åtta artiklar med hög kvalité som 
kvalitetsgranskats efter ett protokoll för kvalitativa artiklar. Kvalitetsgranskningen 
gjordes tillsammans och ansågs vara svårbedömt. Det kan ha resulterat i att artiklarna 
fick en högre kvalité än vad de egentligen hade.  

Kvalitetsgranskningen är en subjektiv bedömning, det betyder att andra författare 
hade kunnat granska samma artiklar och fått ett helt annat resultat och uppsättning 
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artiklar än vad föregående studie har fått (Willman et al. 2011).  En svaghet i studien 
var att inte inkludera artiklar med medel kvalité. Resultatet hade då kunnat bli bredare 
och fått med fler kvinnors upplevelser. Det hade kanske resulterat i andra kategorier 
och resultatet hade då blivit annorlunda utformat. Eftersom artiklar med hög kvalité 
eftersträvades och resulterade i åtta artiklar valdes bara de artiklarna med att 
inkluderas i studien. Sökorden som valdes och användes ansågs passa bäst in på 
studiens syfte. Andra artiklar hade kanske inkluderats om andra sökord och 
sökkombinationer, eller ytterligare en databas hade använts. 

En del brister i litteratursökningen upptäcktes efter att studiens resultat hade skrivits, 
det var bland annat att inkludera kvalitativa studier som sökord, eftersom det kan ha 
resulterat i att de artiklar där själva ordet kvalitativ inte berörs, har exkluderats. Vilket 
kanske resulterade i att många kvalitativa artiklar inte påträffades. Hade inte 
kvalitativa studier inkluderats i sökningen hade det kanske framkommit ett större 
antal material och då hade fler upplevelser efter en hjärtinfarkt berörts. En annan brist 
var att inkludera artiklar som var skrivna på engelska. Det gjordes i databaserna 
Medline och CINAHL och i databasen Psychinfo, där engelska och svenska 
inkluderades. Hade andra språk som behärskas också inkluderats såsom danska och 
norska hade kanske det resulterat i artiklar som var mer lättförstådda. Det hade då 
inte varit lika stor risk för feltolkning som i de engelska artiklarna.  

Hade artikelsökningen gjorts om vid ett senare tillfälle kunde det resultera i att 
artiklar som var skrivna tidigare framkommit. De åtta utvalda och granskade 
artiklarna var skrivna på engelska, det kan ha resulterat i att en del information 
feltolkats och översatts fel, eftersom engelska inte är modersspråket för författarna. 
För att försöka undvika feltolkning och fel översättning togs ett engelskt lexikon till 
hjälp.  

Sökorden blev inte detsamma i alla tre databaserna för att databasen Medline inte har 
samma ämnesord, thesaurus som databasen CINAHL har. I CINAHL användes 
sökordet Life experience och i Medline blev det life Change events. Sökordet Patients 
attitude i CINAHL blev attitude i databasen Medline. Söktermen Wellness som 
användes i databasen CINAHL fanns inte i Medlines thesaur och då valdes det bort i 
Medline.  

Målsättningen för denna studie var att bara ta med artiklar som bara berörde kvinnors 
upplevelser. Det framkom dock att efter litteratursökningen och 
kvalitetsgranskningen av artiklarna gjorts valdes två artiklar med hög kvalité att tas 
med i studien. De två artiklarna handlade både om kvinnors upplevelser men även om 
mäns upplevelser. När resultatet skrevs valdes mäns upplevelser att exkluderas. Det 
som bara tydligt beskrev vad kvinnor hade upplevt valdes att tas med. Artiklar som 
beskrev patienters upplevelser utan någon beskrivning av om hur många män 
respektive kvinnor som deltog i studien, valdes bort i resultatet och de valdes att tas 
med i bakgrunden istället. Hade studien gjorts om igen vid ett annat tillfälle hade 
mäns upplevelser inkluderats, eftersom det hade gett fler upplevelser och ett bredare 
och bättre material att arbeta med.  
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Artiklarna som söktes valdes att vara skrivna efter år 2000 för att få ett så aktuellt 
resultat som möjligt. Hade artiklar som skrivits tidigare än år 2000 inkluderats hade 
resultatet förstärkts med fler artiklar eftersom det hade varit mer material att arbeta 
med. Med eftertanke kan kvinnors upplevelser inte ha förändrats mycket innan år 
2000, därför hade det varit bättre om avgränsningen inte hade gjorts. Under 
artikelsökningen hittades ett antal artiklar som var samma i alla tre databaserna vilket 
ansågs som att sökningen var mättad. Sex av de åtta granskade och utvalda artiklarna 
var ifrån Sverige, en var från Australien och en från USA. Artikeln som var från 
Australien hade intervjuat tio kvinnor, varav fem födda i Australien, resterande 
kvinnor var invandrare från Nya Zeeland, USA, Tyskland, Grekland och England. 
Resultatet till föreliggande studie berör inte enbart kvinnor från Sverige utan även 
kvinnor från USA, Australien, Norge, Tyskland, Grekland, England, och Nya 
Zeeland. De åtta artiklarna som ligger till grund för denna studies syfte har tittat på 
hur kvinnor kan uppleva en genomgången hjärtinfarkt. Kvinnorna är från en rad olika 
länder och detta kan ha påverkat deras upplevelser efter en hjärtinfarkt. Kvinnornas 
olika levnadssätt och kultur kan vara faktorer som spelar en stor roll för deras olika 
upplevelser av sjukdomen. Enligt Helman (2007) har kulturell bakgrund en stor 
betydelse för personer vad det gäller upplevelser av sjukdom och smärta. Behandling, 
diagnostik, attityder hos läkare och sjukhusens hjälpmedel kan skilja sig åt i de olika 
länderna (Ibid.). Upplevelsen av en sjukdom kan skilja sig beroende på kön, ålder, 
ekonomisk status och hälsostatus beroende på vilken kultur en person tillhör 
(Helman, 2007). Sjukvårdspersonalens kunskaper kan även skilja sig åt i de olika 
länderna (Ibid.).  Beroende på vilken kunskap sjukvårdspersonalen har i de olika 
länderna skulle det kunna påverka hur sjuksköterskor bemöter kvinnorna och deras 
upplevelser efter en genomgången hjärtinfarkt. Det i sin tur skulle kunna påverka 
kvinnornas upplevelser. 

Colombo och Tapay (2004) beskiver att olika länder har olika system för hur 
sjukvården finansieras. I USA till exempel väntar ofta människor som är oförsäkrade 
med att söka vård tills de är i behov av akut vård, på grund av landets 
försäkringssystem (Ibid.). Det kan vara en orsak till att kvinnor med lägre ekonomisk 
status söker vård för hjärtinfarkt senare. Det skulle kunna leda till att sjukvårdens 
skillnader i de olika länderna kan ha påverkat kvinnornas upplevelser på olika vis. 
Moïse och Jacobzone (2003) beskiver att behandlingen av hjärtinfarkt skiljer sig 
mellan olika länder. Det som förklarar denna olikhet är regleringen av vårdtekniken, 
vilket i sin tur förklarar variationerna på utgifterna för hälso- och sjukvården (Ibid.). 
Det i sin tur kan vara ytterligare en orsak till att kvinnorna från de olika länderna kan 
uppleva en genomgången hjärtinfarkt olika, och på sätt ha påverkat föreliggande 
studies resultat. 

Sammanlagt har föreliggande studies resultat grundat sig på 94 kvinnor. Resultatet 
kan därför inte ses som omfattande och kan på så sätt inte bevisa hur alla kvinnor 
upplever en genomgången hjärtinfarkt. Utan det är bara en sammanställning om hur 
dessa 94 kvinnor upplevde sin hjärtinfarkt. Det hade kunnat vara fler kvinnor om fler 
artiklar hade tagits med.  



15 
 

Från början skulle två artiklar med samma författaruppställning valts att tas med i 
studien. Kristofferzon, Löfmark och Carlsson. Men det visades vid analysen att de 
baserades på samma studie och på samma uppsättning deltagare, med ett likvärt 
resultat. Därför valdes den ena att exkluderas, och den som svarade bäst på 
föreliggande studies resultat valdes att tas med. Annica Sjöström - Strand är en 
författare som återses i två artiklar som valts ut och granskats. Det kan ses som en 
nackdel eftersom hon kan ha färgat studiernas resultat. En av de åtta utvalda och 
granskade artiklarna hade inte samma tydliga resonemang om den etiska prövningen 
som de resterande sju artiklarna hade. Men eftersom artikeln är publicerad i en 
vetenskaplig tidskrift förutsattes att den var etiskt granskad. Under analysförfarandet 
bildade koderna först elva kategorier och eftersom de ansågs vara svåra att särskilja 
och liknade varandra, skapades det tre underkategorier under en av kategorierna. 
Enligt Krippendorff (2004) bör inga data falla mellan kategorierna eller passa in i 
olika kategorier. Det är en huvudregel som kan vara svår vid studier som handlar om 
mänskliga upplevelser, eftersom mänskliga upplevelser kan vara så pass 
sammanflätade att de kan falla emellan eller passa in i de olika kategorierna som 
bildats. Detta stämmer överens med bilden av analysförfarandet till föreliggande 
studie. Strävan var att kunna urskilja de olika kategorierna, och att få så tydliga 
kategorier som möjligt. Innehållsanalysen är enligt Graneheim och Lundman (2004) 
textnära, vilket betyder att den grundar sig på vad som faktiskt står. Det kallas för en 
manifest analys. Analysförfarandet i föreliggande studie har inte haft för avsikt att 
tolka eller beröra underliggande aspekter (Ibid.). 

Resultatdiskussion 
Föreliggande studies resultat beskrev hur kvinnor kan uppleva en genomgången 
hjärtinfarkt. Resultatet visar på en rad olika upplevelser som kvinnor upplevt efter att 
ha drabbats av en hjärtinfarkt.  Enligt studien gjord av Sjöström - Strand et al. (2011) 
framkom det att trötthet var den mest vanliga beskrivna hälsoproblemet hos kvinnor 
efter insjuknandet i hjärtinfarkt. Tröttheten upplevdes av kvinnorna som en 
utmattning på grund av brist på energi som gjorde att de förlorade styrka och vitalitet 
och att de fick ett större behov av att vila efter utförandet av fysisk aktivitet (Ibid.). I 
Alséns et al. (2008a) studie framkom det att tröttheten var överväldigande och kunde 
uppenbara sig helt plötsligt som vid till exempel måltider eller på en fest. Denna sorts 
trötthet blev ett hinder i kvinnornas vardag. Detta styrks av Dahlberg et al. 
(2003);Alsén et al. (2010) som beskriver att genomförandet av önskevärda aktiviteter 
kan medföra svårigheter efter att ha drabbats av en allvarlig sjukdom på grund av 
kroppens försämrade status. Alsén et al. (2010) styrker även att tröttheten var vanligt 
förekommande hos personer som drabbats av en hjärtinfarkt. Denna trötthet 
definierades som en överväldigande, ihållande känsla av utmattning som inte kunde 
lindras av vila (Ibid.).  

Enligt Johansson et al. (2003) förändrade hjärtinfarkten allt i kvinnornas liv, de blev 
mer medvetna om hur snabbt livet kunde förändras och hur snabbt allt kunde ställas 
på sin spets. Sjöström - Strand et al. (2011) skriver i sin studie att kvinnorna 
värderade sina liv högre efter en hjärtinfarkt. Många kvinnor upplevde även en 
tacksamhet över att fortfarande vara vid liv, och ansåg att det var en välsignelse 
(Ibid.). Alsén et al. (2008b) styrker i sin studie som är gjord utifrån både kvinnor och 
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mäns upplevelser att hjärtinfarkten alltid finns där som en påminnelse om att livet är 
skört. Travelbee (1971) bekräftar att människor har en benägenhet och förmåga att 
finna en mening när de drabbas av en allvarlig sjukdom. Denna mening är individuell 
och kan inte förmedlas från människa till människa. Travelbee (1971)  beskriver 
vidare att drabbas av en allvarig sjukdom kan ge en människa en möjlighet att växa 
på ett personligt plan. 

Enligt Svedlund et al. (2001) upplevde kvinnorna hjärtinfarkten som en overklig och 
skrämmande situation som innebar en osäker tillvaro för kvinnorna. Rädsla var den 
mest dominanta upplevelsen, den uttrycktes som starkast för döden, oro för framtiden 
och för att återinsjukna i en ny hjärtinfarkt (Johansson et al. 2003;Sjöström - Strand et 
al. 2011). Kvinnorna ville inte planera något i förväg på grund av den osäkerhet som 
kvinnorna upplevde inför framtiden (Johansson et al. 2003). Det styrks av Bennett 
och Connell (1999) som beskrev i sin studie att tiden efter att ha drabbats av en 
hjärtinfarkt var en traumatisk tid, som påverkar välbefinnandet över en tidsperiod. 
Alsén et al. (2008b) bekräftar också det som beskrivits ovan att personer som drabbas 
av en hjärtinfarkt funderar mycket på döden och känner en osäkerhet inför framtiden. 
De är också rädda och känner ett hot inför att återinsjukna i en ny eventuell 
hjärtinfarkt (Ibid.).  

I föreliggande studies resultat framkom det att många kvinnor upplevde tiden efter en 
hjärtinfarkt som en sorgsen, depressiv och allmänt känslomässig ostabil tid (Jackson 
et al. 2000). Enligt Alsén et al. (2008a) beskrev kvinnorna känslor som ledsamhet och 
nedstämdhet. Kvinnorna kände inte samma glädje över livet längre som de tidigare 
hade gjort (Johansson et al. 2003). Abu-Ruz et al. (2011) styrker att en hjärtinfarkt är 
förknippad med psykologiska följdsjukdomar såsom depression. Det styrks även av 
Alsén et al. (2010) som beskrev i sin studie att depressiva symtom är vanligt hos 
personer som drabbats av en hjärtinfarkt. Joyce Travelbee (1971) bekräftar att en 
känsla av fullständig sårbarhet är en vanlig upplevelse efter att ha drabbats av en 
allvarlig sjukdom och det kan utgöra ett hot för människan. 

Föreliggande studies resultat visade även att många kvinnor upplevde att de inte 
kunde lita på sin kropp längre efter hjärtinfarkten (Sjöström-Strand et al. 2011). 
Kvinnorna upplevde även en otrygghet över vad som hade hänt deras kroppar och 
hjärtinfarkten utgjorde ett hot mot deras existens (Johansson et al. 2003). Kvinnorna 
upplevde även en känsla av att själva livet hade svikit dem när de blev sjuka (Ibid.). 
Upplevelsen av att förlora kontrollen över sina liv var även vanlig bland många 
kvinnor (Sjöström - Strand & Fridlund, 2007). Dahlberg et al. (2003)  bekräftar det 
genom att beskriva att människor som drabbas av en allvarlig sjukdom lätt tappar 
kontrollen över sina liv och kastas ofta mellan hopp och förtvivlan. Det kan även 
innebära en känsla av att leva under ett existentiellt hot och att inte kunna lita på sin 
kropp längre (Ibid.). Omvårdnadens mål och syfte är enligt Travelbee att få en 
människa att finna hopp när de drabbas av en allvarlig sjukdom. Genom att göra detta 
kan sjuksköterskan hjälpa en människa att hantera sjukdomen (Ibid.). 

Studiens resultat visar enligt Svedlund et al. (2001) att många kvinnor förnekade 
sjukdomen när de drabbades av en hjärtinfarkt och ignorerade dess existens. De 
trodde att hjärtinfarkten skulle försvinna av sig själv och vägrade att inse att de var 
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allvarligt sjuka (Ibid.). Kvinnorna kunde inte tro att det var en hjärtinfarkt de hade 
drabbats av, utan trodde att sjukvårdspersonalen måste ha misstagit sig. I Svedlunds 
et al. (2001) studie framkom det även att några av kvinnorna ställde sig frågan varför 
jag? Joyces Travelbee (1971) styrker uppfattningen att när en människa drabbas av 
allvarlig sjukdom så skapar det upplevelser av orättvisa. Frågor som ”varför just jag” 
eller ”varför skulle detta drabba mig” handlar om att människan inte kan acceptera 
sin situation. Upplevelsen av att inte acceptera sin situation utlöser starka reaktioner 
som förvirring, förebråelser, depression och vrede (Ibid.). Socialstyrelsen (2009b) 
styrker att kvinnorna inte är medvetna om att de kan drabbas av en hjärtinfarkt. 

Enligt studien gjord av Jackson et al. (2000)  så var behovet av information och stöd 
viktigt för kvinnornas tillfrisknade. Kristofferzon et al. (2007) beskrev i sin studie att 
kvinnorna upplevde att framförallt partnern var väldigt förstående och brydde sig om 
dem. Partnern var en god lyssnare, kände medkänsla och förstod allvaret i sjukdomen 
(Ibid.). Många kvinnor upplevde också att de hade ett enormt stöd från övriga 
familjemedlemmar och vänner efter hjärtinfarkten (Kristofferzon et al. 2007). Joyce 
Travelbee (1971) bekräftar att när en människa drabbas av en allvarlig sjukdom har 
familjen en stor betydande roll för den sjuka människan. Den sjuka människan 
behöver kontinuerligt få stöd och hjälp av nära och kära men även av professionella 
sjuksköterskor, för att människan ska uppleva en mening under sjukdomsförloppet 
(Ibid.). Föreliggande studies reslutat visade dock att många kvinnor upplevde brist på 
stöd och information från sjukvårdspersonalen, vilket resulterade i att kvinnorna 
kände sig osäkra, övergivna och ensamma (Sjöström-Strand & Fridlund, 2008; 
Johansson et al. 2003). Höglund et al. (2010) styrker det i sin studie som visar på att 
sjukvården inte uppfyller människors behov av tillräcklig information under sin 
sjukhusvistelse efter en hjärtinfarkt.  

Enligt Johansson et al. (2003) framkom det i resultatet att upplevelsen av att bli sedd 
som en egen individ och bli tagen på allvar var viktigt för att kvinnorna skulle kunna 
känna hälsa och välbefinnande efter en hjärtinfarkt. Travelbee (1971) styrker det som 
Johansson et al. (2003) beskrev i sin studie att sjuksköterskan ska se den enskilda 
människan som en unik individ, sätta individen i centrum och samtala med henne. 
Därför bör en upplevelse av en allvarlig sjukdom ses som individuell, för att 
människan ska uppleva ett välbefinnande. Sjuksköterskan bör även förhålla sig till 
individens upplevelser istället för diagnosen (Ibid.). I Svedlunds et al. (2001) studie 
framkom det att många kvinnor upplevde det väldigt obekvämt att vara i en 
patientroll, som orsakade att de hamnade i en beroendesituation gentemot andra. De 
ville inte vara till besvär och ville inte anses som en jobbig patient (Ibid.). Dahlberg 
et al. (2003) styrker att personer som är vana vid att kontrollera sin tillvaro och som 
är självständiga, kan uppleva det ytterst provocerande att drabbas av en allvarlig 
sjukdom på grund av den beroendesituation som uppstår efteråt.  

SLUTSATS 
Att drabbas av en hjärtinfarkt upplevdes av kvinnorna som en mycket overklig och 
skrämmande situation. I föreliggande studies resultat framkom det att rädslan var den 
mest dominanta upplevda känslan. Rädslan för döden, framtiden och att återinsjukna i 
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en ny hjärtinfarkt var de mest beskrivna rädslorna efter en hjärtinfarkt. Behovet av att 
känna stöd från både anhöriga och personal på sjukhus framkom som en enormt 
viktig del för kvinnornas tillfrisknande. Dock framkom det i föreliggande studie att 
kvinnorna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd och information från 
sjukvårdspersonalen. Sjuksköterskans informerande roll är av stor betydelse när det 
gäller att tillgodose kvinnornas behov av information. Av anledning att eftersträva en 
så god och professionell vård som möjligt, bör det då leda vidare till att fler vill 
studera eller forska vidare på hur kvinnor tolkar och tar till sig informationen, eller 
varför informationen inte når fram till kvinnorna efter en genomgången hjärtinfarkt. 
Det skulle då kunna bidra till att öka sjuksköterskors förståelse för kvinnor och deras 
behov av information efter en hjärtinfarkt. 
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Bilaga 1. Artikelöversikt 1(3). 

Författare/land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 
Svedlund, M., 
Danielson, E. & 
Norberg, A. Sverige. 

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

Journal of Advanced 
Nursing, (2001). 

Belysa meningen av 
att drabbas av en 
akut hjärtinfarkt, 
berättelser av 
kvinnor. 

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk, 
hermeneutisk 
inriktning. Intervjuer 
med kvinnor som 
drabbats av 
hjärtinfarkt. N=10 

Kvinnorna 
upplevde att de 
hade svårt att prata 
om sina känslor. 
De kände 
sårbarhet, 
obekvämhet i 
patientrollen, 
skämdes för att de 
inte var lika starka 
längre och ville 
inte oroa sina nära 
och kära. 

Hög kvalité. 

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

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

Journal of Advanced 
Nursing, (2000). 

Utforska kvinnors 
upplevelser av 
återhämtningen från 
att ha drabbats av 
hjärtinfarkt för 
första gången. 

Kvalitativ ansats. 
Intervju med kvinnor 
som nyligen blivit 
utskrivna från 
sjukhuset. N=10 

Efter hjärtinfarkten 
upplevde 
kvinnorna 
känslomässig 
ostabilitet, rädsla, 
okunskap och 
osäkerhet. 

Hög kvalité. 

Alsén, P., Brink, E. & 
Persson, L-O. Sverige. 

Living with 
incomprehensible 
fatique after recent 
myocardial infarction. 

Journal of Advanced 
Nursing, (2008). 

Få en djupare 
förståelse av vad 
trötthet har för 
betydelse efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats. 
Intervjuer med 
personer som nyligen 
drabbats av en 
hjärtinfarkt. N= 19 
 (♀=8, ♂=11)  
 

Kvinnorna 
upplevde en annan 
sorts trötthet efter 
hjärtinfarkten. 
Fysisk svaghet och 
orkeslöshet. 

Hög kvalité. 
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Bilaga 1. Artikelöversikt 2(3). 

Författare/land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 

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

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

Journal of Clinical 
Nursing, (2007). 

Beskriva kvinnor 
och mäns 
upplevelser av det 
dagliga livet under 
de 4-6 månaderna 
efter en hjärtinfarkt. 
Fokus låg på 
probelm, att hantera 
problem och stöd 
från deras 
omgivning. 

En beskrivande, 
retrospektiv kvalitativ 
metod. Intervjuer som 
skedde mellan januari 
2000 till november 2001. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
tillämpades. 
N= 39 
(♀=20, ♂=19) 

Kvinnorna 
upplevde problem 
med minne och 
koncentration efter 
en hjärtinfarkt. 
Partnern och övriga 
familjen var viktig 
för kvinnan. 

Hög kvalité 

Sjöström-Åstrand, 
A., Ivarsson, B. & 
Sjöberg, T. Sverige. 

Women´s 
experiences of a 
myocardial 
infarction: 5 years 
later. 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences, (2011). 

Att utforska och 
beskriva hur 
kvinnor 5 år efter 
en hjärtinfarkt 
upplever sin hälsa 
och sitt dagliga liv. 

En explorativ och 
deskriptiv metod 
inspirerad av 
fenomenografin. 
Kvalitativ. 
Bandinspelade intervjuer 
med 12 kvinnor. N=12 

Rädsla och ångest 
inför framtiden. 
Trötthet, rädsla för 
en ny hjärtinfarkt, 
tacksamhet och 
stöd från familjen. 

Hög kvalité 

Rosenfeld, A-G. & 
Gilkeson, J. USA. 

Meaning of illness 
for women with 
coronary heart 
disease. 

Heart & Lung, 
(2000). 

Beskriva 
betydelsen av att ha 
drabbats av en akut 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats. 
Bandinspelade intervjuer 
med 6 kvinnor. N=6 

Förnekelse och 
rädsla var en vanlig 
upplevelse bland 
kvinnorna. 

Hög kvalité 

  



25 
 

Bilaga 1. Artikelöversikt 3(3). 

Författare/land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 

Johansson, A., 
Dahlberg, K. & 
Ekebergh, M. 
Sverige. 

Living with 
experiences 
following a 
myocardial 
infarction. 

European Journal of 
Cardiovascular 
Nursing, (2003). 

Undersöka kvinnors 
upplevelser efter en 
hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
metod för 
datainsamling och 
analys användes. 
Bandinspelade 
intervjuer med 8 
kvinnor. N=8. 

Kroppen är viktig 
för kvinnorna. Fick 
en annan relation 
med sin kropp. 
Osäkerhet angående 
livet och döden.  

Hög kvalité 

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

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

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences, (2007). 

Beskriva och 
undersöka kvinnors 
upplevelser av 
stress före och efter 
en hjärtinfarkt. 

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
metod för 
datainsamling och 
analys användes. 2 
intervjuer gjordes. 
Den första på 
sjukhuset N=20 
kvinnor. Andra 
intervjun skedde 4-
10 månader efter 
hjärtinfarkten N=14. 

Efter 
sjukhusvistelsen 
behövde kvinnorna 
mycket stöd. Fick 
dock bara lite stöd 
från 
sjukvårdspersonalen. 

Hög kvalité 
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Bilaga 2 Protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (Willman et al. 
2011). 1(2) 

 

 

Beskrivning av studien, t.ex. 
metodval………………………………………………………… 

Finns det ett tydligt syfte?                       Ja  Nej  Vet ej            
Patientkarakteristiska  Antal…………………………………….        

   Ålder…………………………………….
   Man/kvinna……………………………... 

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej  

Etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej   

Urval 

Relevant?   Ja  Nej  Vet ej   

Strategiskt?   Ja  Nej  Vet ej  

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja  Nej  Vet ej  

– datainsamling tydligt beskriven? Ja  Nej  Vet ej  

– analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  

Giltighet 

– Är resultatet logiskt, begripligt? Ja  Nej  Vet ej  

– Råder datamättnad?   Ja  Nej  Vet ej  

– Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  

Kommunicerbarhet 

– Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja  Nej  Vet ej  

– Redovisas resultatet i förhållande till Ja  Nej  Vet ej  

en teoretisk referensram? 
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Bilaga 2 Protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier (Willman et al. 
2011).  2(2) 

 

 

Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  

Huvudfynd 

 

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

………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………
………………………. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög  Medel  Låg  

Kommentar…………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……….... 

Granskare (sign)…………………….. 
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Bilaga 3. Analysförfarande 1(3) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 
Many women could not rely on 
their bodies any more, which was a 
hindrance when trying to carry on 
with their lives. 

De kunde inte lita på sin kropp, 
vilket blev ett hinder i livet. 

Kan inte lita på sin kropp. Lita på sig själv. Rädsla och osäkerhet. 

The women described how they 
became aware of how quickly life 
could change without a warning. 
Living with the experience of AMI 
means that everything can suddenly 
come to an end and never knowing 
if or when a new incident might 
take place.  

Kvinnorna blev medvetna om hur 
snabbt livet kunde förändras, och 
om hur plötsligt livet kunde ta 
slut. 

Livet kan snabbt förändras. Livet är skört. Rädsla och osäkerhet. 

Lack of energy and milder forms of 
tiredness were described in terms 
of need for rest after physical 
activities or a need to go to bed 
earlier. 

Tröttheten beskrevs som ett större 
behov av vila efter fysisk aktivitet 
eller mer behov av sömn. 

Behov av mer vila.  Trötthet. 

The narratives divulge that women 
were reluctant to disturb, and did 
not want to be seen as a 
troublesome patient, such as, to 
refrain from bothering their 
relatives with questions about their 
disease and from troubling the staff 
in the ward with their `small 
problems´.  

Kvinnorna ville inte störa varken 
anhöriga eller personal med sina 
frågor. 

Ville inte störa. Lita på sig själv. Rädsla och osäkerhet. 
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Bilaga 3. Analysförfarande 2(3) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

In order to face everyday life and 
comprehend what it entails living 
with MI; the women need a great 
deal of support, for example, when 
arriving home after leaving the 
hospital. 

För att kunna möta vardagen, 
behövde kvinnorna mycket stöd. 

Viktigt med stöd efter en 
hjärtinfarkt. 

 Behov av stöd och 
information. 

The narratives reveal women's 
efforts to convince others that they 
were all right Despite a gnawing 
feeling that they were not `all right' 
women often seemed to continue to 
deny that they had a serious 
problem. 

Försökte övertyga andra att de var 
friska. De fortsatte att förneka att 
de hade ett allvarligt problem. 

Förnekade att de hade ett 
allvarligt problem. 

 Förnekelse. 

For these participants, the initial 
post-MI period was experienced as 
a time of physical exhaustion, 
sadness, depression and emotional 
lability. 

Tiden efter upplevdes som fysisk 
utmattning, sorgsenhet, depression 
och känslomässig labilitet. 

Upplevelse av att vara 
labil. 

 Känslomässig labilitet. 

After the MI, the women´s daily life 
was difficult because they wanted 
everything to be the same as before 
the MI, i.e. to have the same control 
over their daily life. Losing control 
over their lives led to anxiety. 

Kvinnorna upplevde att de 
förlorade kontrollen över livet, 
vilket resulterade i oro. 

Förlorad kontroll i 
vardagen. 

Lita på sig själv. Rädsla och osäkerhet. 
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Bilaga 3. Analysförfarande 3(3) 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Stress after the MI was expressed 
as anxiety about the fact that they 
had been ill, which was stressful 
in itself. Pain or symptoms similar 
to the cardiac event were very 
stressful because they 
immediately thought they were 
suffering a second MI. 

Stess uttrycktes som en oro över 
att ha varit sjuk. Smärta efter 
hjärtinfarkten blev stressande 
eftersom de trodde det skulle 
vara en ny hjärtinfarkt. 

Rädsla för att 
återinsjukna. 

Oro och stress. Rädsla och osäkerhet. 

The narratives reveal that afflicted 
women experience an AMI as 
being flung into the role of patient 
without any warning. It is 
apparent that it is extremely 
uncomfortable to have a patient 
role. 

Upplevelse av att bli inkastade i 
patientrollen utan förvarning. Det 
är uppenbart att det är obekvämt 
att vara patient. 

Obekväma i 
patientrollen. 

Lita på sig själv. Rädsla och osäkerhet. 
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Bilaga 4. Artikelsökning 1(2) 

Siffran inom parantes visar det antal artiklar som redan valts ut från en annan databas. 

CINAHL: Avgränsningar: Peer reviewed, engelska språket, research artikel, female samt artiklar från år 2000 och framåt. 
(Avgränsningarna gjordes inte i pilotsökningen) 
  
Sökdatum Sökord Antal träffar Antal lästa abstract Granskade artiklar Valda artiklar 

111014-Pilotsökning Myocardial infarction 
AND Life experinces 

43 43 4 4 

111101  Myocardial infarction 
AND (Emotions OR life 
experiences OR 
patient’s attitude OR 
wellness OR quality of 
life) AND Qualitative 
studies. 

54 54 10  4(3) 

  



32 
 

Bilaga 4. Artikelsökning 2(2) 

Siffran inom parantes visar det antal artiklar som redan valts ut från en annan databas. 

MEDLINE: Avgränsningar: Engelska språket, female, journal article samt artiklar från år 2000 och framåt. 

Sökdatum Sökord Antal träffar Antal lästa abstract Granskade artiklar Valda artiklar 

111101 Myocardial infarction 
AND (emotions OR life 
change events OR 
attitude OR quality of 
life) AND Qualitative 
research. 

36 36 8 (2) 

 

PsychINFO: Avgränsningar: Peer reviewed, journal article, qualitative studie, engelska, svenska och female. 

Sökdatum Sökord Antal träffar Antal lästa abstract Granskade artiklar Valda artiklar 

111101 Myocardial infarction 49 -   

111101 Myocardial infarction 
AND (Client attitudes, 
coping behavior 
experience, wellbeing, 
stress, health attitudes 
och lifestyles changes,) 

17 17 4 (3) 
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