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Bakgrund:  Människor som avlider i hjärt- och kärlsjukdomar gör det i de flesta fall på grund 

av hjärtinfarkt. Från 1987 till 2010 inträffade ca 110 hjärtinfarkter/dag i Sverige och av dem 

drabbade sex av tio hjärtinfarkter män. Dödsfallen i hjärtinfarkt har minskat genom åren p.g.a 

bättre behandlingsmetoder men fler överlevare innebär också att fler upplever tiden efter en 

hjärtinfarkt. Att drabbas av en hjärtinfarkt är ofta skrämmande och leder till existentiella 

tankar. Forskning om upplevelser tiden efter en hjärtinfarkt visar att det kan förekomma 

skillnader i mäns och kvinnors upplevelser. 

Syfte: Att beskriva mäns upplevelser tiden efter en hjärtinfarkt.  

Metod: Litteraturstudie med beskrivande design och kvalitativ ansats.  

Resultat: Upplevelser hittades kopplade till följande kategorier: Längtan till det ’normala’, 

upplevelser kring en ny livssituation och upplevelser kring bemötande i sjukvården. Det 

upplevdes viktigt av männen att få återgå till sitt vanliga liv som innan hjärtinfarkten. Det 

blandat med en oro över hur framtiden skulle bli. Känslor som rädsla, att ha blivit sviken av 

sin kropp och depression var några emotionella upplevelser som framkom. Stödet från andra 

ansågs som viktigt men ibland ansågs anhöriga som enormt påfrestande. Sjukvården hade en 

stor del av männens beskrivna upplevelser. Ofta handlade det om brister som enligt dem 

skulle kunna bli bättre.  

Slutsats: Mäns upplevelser gällande information från sjukvården visade på brister. Deras 

upplevelser kring stöd från anhöriga visade på att förbättrat familjärt stöd kan ges från hälso- 

och sjukvården. Det är viktigt att vårdpersonal har kunskap om krisreaktioner då det är ett 

troligt resultat av hjärtinfarkten. 
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INLEDNING 

Hjärtinfarkt är en sjukdom som årligen skördar många liv. Längre tillbaka i tiden, under 1930- 

och 1940-talet dominerades hjärtsjukdomar överlag av överklasspopulationen. I dagens 

samhälle har det istället övergått till att domineras av underklasspopulationen (Perski & 

Osika, 2012).  Med det menas låginkomsttagare och människor med låg utbildning. Det kan 

till stor del antas att det har med mindre sund kosthållning och sämre levnadsvanor överlag att 

göra. I dagens läge kan konstateras att ju högre utbildning en människa har och 

socioekonomisk grupp som den tillhör, ju friskare ur ett hjärtperspektiv är den (a.a.). Enligt 

Perski och Osika (2012) har uträkningar gjorts som visar att 30 % av alla hjärtinfarkter som 

drabbar män i Stockholm skulle kunna undvikas ifall alla hade samma hälsostatus som hos en 

tjänsteman av högre rang. 

1     BAKGRUND 

1.1  Incidens 

Globalt sett är ischemisk hjärtsjukdom, där hjärtinfarkt och angina pectoris ingår, den 

vanligaste dödsorsaken. Siffror visar att ungefär 7.250.000 människor dog av ischemisk 

hjärtsjukdom världen över år 2008. Det innebär att ischemisk hjärtsjukdom står för cirka 12% 

av alla dödsfall årligen. Siffror för dödsfall relaterat till enbart hjärtinfarkt saknas (World 

Health Organization [WHO], 2011).  

I Sverige, år 2011, representerades fyra av tio dödsfall av hjärt- kärlsjukdomar, som för 

närvarande är de vanligaste dödsorsakerna (Strand Appelberg, 2012). Av hjärt-

kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt den sjukdom som skördar flest liv. Från år 1987 till 2010 

inträffade ungefär 110 hjärtinfarkter varje dag i Sverige. Av dessa drabbade sex av tio 

hjärtinfarkter män (Wernersson Lindgren, 2012).  

Cirka 9000 människor dör årligen av hjärtinfarkter vilket är betydligt färre än för 20-30 år 

sedan. År 1987 dog ungefär fem av tio hjärtinfarktspatienter inom en månad, idag ligger den 

siffran på cirka tre av tio. Mycket av den förbättringen beror på den forskning som drivits 

vilket har resulterat i bättre metoder för att behandla hjärtinfarkter. Kunskapen kring 

riskfaktorer för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom har också blivit bredare (Strand Appelberg, 

2012). 

Trots att dödssiffror relaterat till hjärtinfarkt pekar neråt så har dödligheten relaterat till 

komplikationer som hjärtsvikt och arytmier ökat sedan 1990-talet. Det beror mycket på att fler 

överlever själva hjärtinfarkten och fler överlevare innebär också att fler utvecklar 

komplikationer relaterat till hjärtinfarkten (Strand Appelberg, 2012). 

1.2    Riskfaktorer för att drabbas av hjärtinfarkt 

De mest uppmärksammade riskfaktorerna för att drabbas av hjärtinfarkt som går att påverka 

är rökning, hyperlipidemi, hypertoni, fysisk inaktivitet, övervikt och bukfetma (Vasko, 2007; 

Wernersson Lindgren, 2012).  Opåverkbara faktorer som ärftlighet och ålder spelar också en 

stor roll vilket innebär att ingen människa går helt utan risk för att drabbas av hjärtinfarkt 

(Sundström, 2010).   

Ärftligheten handlar inte enbart om det genetiska arvet utan också om levnadsvanor, som till 

exempel brist på fysisk aktivitet, vilka ofta överförs från förälder till barn i uppväxten (Vasko, 

2007).  
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Psykisk stress har visat sig påskynda utvecklingen av ateroskleros genom den hormonella 

reaktion som psykisk stress ger, vilket leder till ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt (Eikeland, 

Haugland & Stubberud, 2011). Även återkommande episoder av depressionssjukdom har 

visat sig ha samband med ökad risk för att drabbas av hjärtinfarkt (Billing, 2000; Kendler, 

Gardner, Fiske & Gatz, 2009). 

Socialstyrelsen (2012) visar att män löper högre risk att drabbas av hjärtinfarkt. Enligt 

Socialstyrelsens statistik för år 2011 drabbades 50 % fler män än kvinnor i åldrarna 20 år och 

äldre (a.a.). 

1.3    Patofysiologi 

Hjärtats kranskärl, vilka förser hjärtmuskeln med syrerikt blod, kan precis som i princip alla 

artärer i kroppen drabbas av åderförkalkning. Orsaken till åderförkalkning är inte helt känd. 

Forskning har visat att mycket har att göra med en inflammatorisk process som innefattar 

inlagring av lipider i artärens innersta lager, intiman. Processen leder till att ett 

aterosklerotiskt plack bildas (Nilsson, 2010).  

Det som händer när hjärtat drabbas av en infarkt är att ett eller flera kranskärl blir igentäppta 

av en blodpropp som bildats på grund av att det aterosklerotiska placket har brustit (Siegbahn, 

2010). Blockeringen bidrar till att syrerikt blod inte kan komma fram och hjärtmuskeln, ifall 

syretillförseln är mindre än behovet, går in i ett ischemiskt tillstånd (Wallentin, 2010). Om 

tillståndet inte bryts i tid så kan permanenta skador på hjärtmuskeln uppstå på grund av 

syrebristen (Wikström, 2010).  

1.4    Symptom på hjärtinfarkt 

Det vanligaste symptomet som män upplever vid hjärtinfarkt är bröstsmärta (Eikland et al., 

2011). Smärtan kan stråla ut i vänster arm, upp i halsen och i käken. Smärtor kan även 

förekomma i bröstrygg- och magpartiet, vilka kan vara olika starka och intensiva. Andra 

symptom som också kan förekomma är dyspné, illamående, kallsvettningar och yrsel 

(Wernersson Lindgren, 2012). Chen, Woods, Wilkie och Puntillo (2005) menar att vilket eller 

vilka symptom som upplevs till viss del är relaterat till kön och ålder. Bland annat upplevs 

diffusa symptom, som dyspné, trötthet etc., mer sällan av män än kvinnor. Det har lett till att 

män statistiskt sett kommer under behandling snabbare än kvinnor (Kristofferzon, Löfmark & 

Carlsson, 2003). Ändock är bröstsmärta det vanligaste symptomet hos båda könen (Chen et 

al., 2005). 

1.5    Medicinsk behandling av hjärtinfarkt 

Behandlingen av grundorsaken till hjärtinfarkten kan ske på två olika sätt. Antingen ges 

trombolytisk behandling eller PCI (perkutan koronar intervention). Båda syftar till att 

eliminera ocklusionen i kärlet och öka blodflödet igen, så kallad reperfusionsbehandling 

(Vasko, 2007). Tidsfaktorn är viktig i det avseendet, då en senare start av 

reperfusionsbehandlingen ger en mer omfattande skada på hjärtmuskeln. Helst ska behandling 

startas inom 90 minuter från symptomdebut (Ericson & Ericson, 2008). 

Ur farmakologiskt perspektiv är det av vikt att tillföra patienten analgetika, oftast i form av 

morfin. Morfinbehandlingen syftar dels till dess kärldilaterande effekt men också till smärt- 

och ångestlindring vilket alla tre bidrar till lägre hjärtfrekvens. Det leder till en avlastning av 

hjärtat vilket betyder ett minskat syrebehov i hjärtmuskeln och minskad risk för hjärtsvikt 
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(Eikland et al., 2011). Syrgas är viktigt att administrera till patienter som visar låga 

syrgasthalter i blodet (Ericson & Ericson, 2008). 

1.6    Upplevelser samt omvårdnad vid hjärtinfarkt 

Att drabbas av hjärtinfarkt är i de flesta fall en oerhört skrämmande upplevelse. Sjukdomen 

kommer oftast plötsligt utan förvarning och med obehagliga symptom vilket leder till att 

upplevelsen med stor sannolikhet blir chockartad (Ericson & Ericson, 2008).  

Existentiella tankar kring livet och sin självuppfattning är vanliga, vilket medför att omsorgen 

och omvårdnaden måste grundas på ett holistiskt synsätt. Det innebär att se individen i sitt 

helhetssammanhang och inte enbart fokusera på sjukdomen (Lidell, 1998).  

De kraftiga smärtor som en hjärtinfarkt eventuellt ger kan leda till en stark dödsångest och 

även fast smärtlindring ges kan upplevelsen resultera i hemska minnen av händelsen. I akuta 

sjukdomsfaser kommer människans absolut mest grundläggande behov tydligt fram. Det är 

bland annat att få veta vad som händer med en och den rena strävan efter överlevnad. Det är 

därför viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal förklarar vad som görs, kommer att göras och 

varför. Kommunikationen måste vara lugn och tydlig för att patienten och eventuella anhöriga 

ska känna sig så trygga som möjligt (Haugland, Hartsen & Areklett, 2002). 

I den akuta fasen av hjärtinfarkten är det störst fokus på observationer av tillståndet, d.v.s. att 

basala och vitala faktorer som blodtryck, puls, temperatur och syremättnad mäts regelbundet. 

Att ständigt följa patientens smärta och ångest är viktigt då de faktorerna leder till ökad puls, 

högre blodtryck och således ett ökat syrgasbehov i hjärtmuskeln. Kontinuerlig EKG-

övervakning är viktig för att kunna följa eventuella förändringar i hjärtats retledningssystem 

vilket kan tyda på syrebrist (Eikeland et al., 2011).  

1.7    Reaktioner hos individen i efterförloppet 

Hjärtinfarkt har alltid varit en sjukdom associerad till risk för en plötslig och oväntad död 

vilket späder på det skrämmande i att drabbas (Haugland et al., 2002).  

Det går inte att säga exakt hur någon kommer att reagera på en hjärtinfarkt då reaktionen är 

starkt kopplat till individen och härleds till bl.a. tidigare erfarenheter, arv och miljö. 

Individens resurser och copingstrategier är också starkt påverkande faktorer (Attebring, 

Schlyter & Jansson, 2010). De primära känslorna är ofta ångest, rädsla och ovisshet inför vad 

som inträffar (Haugland et al., 2002). 

Ericson och Ericson (2008) nämner att det är vanligt att individer som drabbats av hjärtinfarkt 

reagerar med nedstämdhet och ångest i efterförloppet. Enligt Ericson och Ericson (2008) är 

det mindre vanligt bland män med långvarig trötthet och svaghet efter en hjärtinfarkt än bland 

kvinnor.  

Bogg, Thornton och Bundred (2000) menar att upplevelser och psykiska reaktioner efter en 

hjärtinfarkt kan skilja sig mellan män och kvinnor.  De kom i sin studie fram till att männen i 

mindre utsträckning upplevde oro och ängslan än kvinnorna efter en hjärtinfarkt. Männen i 

studien visade sig också använda färre och mer lika copingstrategier än kvinnorna samt ha 

färre emotionella svårigheter vid sex månader efter hjärtinfarkten än kvinnorna. 

Många som drabbas av hjärtinfarkt går in i en krisreaktion till följd av den skrämmande 

upplevelsen (Ericson & Ericson, 2008). Depressionssjukdom förekommer likaså. Ungefär en 
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av fem hjärtinfarktspatienter drabbas av depression i efterförloppet (Wernersson Lindgren, 

2012).  

1.8   Forskning om upplevelser tiden efter hjärtinfarkt 

Utbudet av forskning kring upplevelser tiden efter en hjärtinfarkt är bristfällig. Det finns 

endast ett fåtal undersökningar kring mäns och kvinnors upplevelser där båda könens 

perspektiv har tagits upp i samma undersökning. Det förekommer särskilt lite forskning kring 

mäns upplevelser från senare år (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007).  

Det har utförts en undersökning av Emslie (2005) kring hur mycket forskning som, fram till 

2005, fanns rörande uppevelser kring hjärtsjukdomar. Hon kom fram till att ungefär 70 % av 

den forskning som hade skett fram till 2005 hade gjorts inom de senaste fem åren (2000-

2005).  

Längre tillbaka, under 1970- talet, bedrevs enligt Emslie (2005) kvalitativ forskning kring 

upplevelser av att ha drabbats av hjärtsjukdom enbart på män. Under 1990-talets inledning 

började artiklar som belyste både mäns och kvinnors upplevelser bli mer vanliga. Under 

senare 90-tal och under 2000-talets början lades fokus nästan enbart på kvinnor och deras 

upplevelser. Istället för att ha varit ett mansdominerande forskningsområde togs nu en 

helomvändning (a.a.).                                                                                                                                                                                                                 

1.9    Teoretisk referensram 

Johan Cullberg är en svensk psykiater och professor i psykiatri som under åren forskat inom 

samma ämne. Cullberg har skrivit en del inom ämnet psykiska krisreaktioner vilket han vill 

beskriva som ”ett psykiskt kristillstånd befinner man sig i då ens tidigare erfarenheter och 

inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska förstå och psykiskt bemästra den 

livssituation som man råkat in i.” (Cullberg, 2006, s. 19). 

En psykisk kris innebär enligt Cullberg (2006) olika upplevelser. Bland annat känslor av kaos, 

stark ångest, panik och självförkastelse. Styrkan eller hur intensiv krisen är kan delas in i olika 

grader. Vid den lägsta graden räcker den vanliga problemlösningskapaciteten för att ta sig ur 

krisen. Vid svårare kriser behöver ofta människan hjälp för att ta sig ur krisen, för att den inte 

ska övergå till en kronisk form. Vid starkare kriser kan människan bli så enormt nedbruten att 

hela personligheten kan sluta fungera och bli totalt förändrad (a.a.). 

Vad som påverkar krisens styrka är enligt Cullberg (2006) fyra specifika faktorer. Den första 

är den utlösande situationen där det handlar om vad som har orsakat krisen. En yttre påverkan 

som är tydlig, t.ex. plötslig sjukdom, kallas för en traumatisk kris. Den andra faktorn är vilken 

inre och personlig betydelse det inträffade har för personen. Där ingår personens tidigare 

erfarenheter och utveckling. Någon som har haft en barndom med diverse kriser, t.ex. 

orolighet i hemmet, kommer på grund av det reagera på annorlunda sätt än någon som haft en 

stabilare uppväxt (a.a.) 

Som tredje faktor menar Cullberg (2006) att den aktuella livsperioden har betydelse för hur 

personen reagerar mot en krisutlösande händelse. Olika åldrar innebär olika åldersperioder 

med specifika åldersrelaterade utvecklingsfaser, vilket innebär att en specifik händelse 

påverkar en 25- åring på ett annorlunda sätt än en 35- åring (a.a.). 

Den fjärde faktorn som Cullberg (2006) nämner är de sociala förutsättningarna. Ett 

välfungerande socialt nätverk kan innebära en stor positiv skillnad för personens 

krisutveckling, hur den reagerar och tar sig ur krisen. För en person med dåligt socialt nätverk 
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kan det vara tvärtom men inte nödvändigtvis. Alla personer har enligt Cullberg (2006) sina 

egna förutsättningar för hur de hanterar en kris samt hur deras reaktioner på en specifik 

krisutlösande händelse ter sig.  

Cullberg (2006)  beskriver en krisreaktion som en process vilken kan delas in i fyra faser; 

Chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Cullberg (2006) 

menar att alla faser inte går att urskilja som ensamt stående, utan går hand i hand med 

varandra eller är invävda i varandra.  

Chockfasen och reaktionsfasen är de akuta faserna, där det inträffade upplevs som overkligt. I 

chockfasen, som oftast varar en kortare stund upp till några dygn, är individen 

avståndstagande till det inträffade. Det präglas till största del av en känsla av kaos. Allt som 

sker känns overkligt och att ta in ny information samt komma ihåg informationen är till stort 

omöjligt (Cullberg, 2006).  

I reaktionsfasen börjar individen öppna sig för det inträffade och ta in vad som hänt. Det är 

vanligt med starka känslor som bl.a. vrede, sorg, hopplöshet och rädsla. Försök att finna en 

mening i det inträffade är oftast tydliga och tankar som grundar sig i varför det inträffade 

förekommer ofta. För att chock- och reaktionsfaserna tillsammans ska få kallas för den akuta 

krisen bör de tillsammans inte pågå mer än fyra-sex veckor (Cullberg, 2006). Cullberg (2006) 

menar också att försvarsmekanismer är vanliga i den akuta fasen av krisen. 

Försvarsmekanismerna har alla samma syfte och det är att förmildra det inträffade i ett försök 

att distansera individen från det hemska. Vilken eller vilka försvarsmekanismer som används 

beror på individen (a.a).  

I bearbetningsfasen övergår individen till ett mer framtidsinriktat fokus istället för att vara 

helt upptagen av traumat och det som har hänt. Bearbetningsfasen pågår oftast som tydligast 

ett halvt eller upp till något år efter traumat, beroende på den yttre och inre betydelsen av det 

inträffade. Försvarsmekanismen växer undan för undan bort och individen börjar att anpassa 

sig till den nya livssituationen som den krisutlösande händelsen innebär. Gamla aktiviteter 

återupptas och individen blir mer och mer utåtriktad med nya erfarenheter som följd. 

Den sista fasen, nyorienteringsfasen, är en aldrig avslutande fas. I den här fasen har individen 

accepterat det som har hänt och har mer eller mindre lärt sig leva livet igen. Nya intressen och 

relationer har dykt upp och den splittrade självkänslan har återupprättats. Förhoppningar som 

togs ifrån individen av den krisutlösande händelsen har bearbetats och nya förhoppningar om 

livet har skapats. Även om individen i nyorienteringsfasen har skapat ett så pass stort avstånd 

till krisen kan kopplingar till det inträffade, så som årsdagen eller andra påminnelser, orsaka 

en olustig upplevelse. Acceptans av det inträffade samt en införståelse med att livet går vidare 

har i nyorienteringsfasen skapats (Cullberg, 2006). 

2    PROBLEMFORMULERING 

Hjärtinfarkt är en dödlig sjukdom men som, tack vare intensiv forskning inom området och 

utveckling av effektiva behandlingsmetoder, inte orsakar lika många dödsfall som för 20-30 

år sedan. Antalet som överlever blir fler, vilket innebär att fler människor får leva med 

erfarenheten av att ha drabbats av hjärtinfarkt. Studier har visat att det finns mer aktuell 

forskning kring kvinnors upplevelser i efterförloppet av en hjärtinfarkt än kring mäns. Det 

finns också forskning som har visat att upplevelser efter en hjärtinfarkt kan skilja sig åt mellan 

kvinnor och män. Att fler överlever och får erfara att ha drabbats av en hjärtinfarkt bidrar till 

att det blir allt viktigare för hälso- och sjukvårdspersonal att få en inblick i de erfarenheterna. 

Det för att kunna utforma omvårdnad och information på bästa sätt. Att upplevelser kan skilja 
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sig mellan könen bidrog till att författarna valde att skriva specifikt om mäns upplevelser 

tiden efter en hjärtinfarkt. 

3   SYFTE 

Syftet var att beskriva mäns upplevelser tiden efter en hjärtinfarkt. 

4   METOD   

Metoden som användes i den här litteraturstudien grundades på en kvalitativ ansats med 

beskrivande design (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011).  

4.1   Sökstrategi  

Databaser som användes för sökningar av vetenskapliga artiklar var Cinahl, Medline och 

PsycInfo. Cinahl innehåller främst hälso- och sjukvårdvetenskap. Medline är en medicinsk 

databas. PsycInfo är en beteendevetenskaplig databas som riktar sig främst till psykologi men 

även medicin, socialt arbete, juridik och ekonomi (Backman, 2008). Sökord valdes ut från 

arbetets syfte och översattes med hjälp av svenska MeSh. Det ledde till sökorden; hjärtinfarkt, 

upplevelser och män och kompletterades med synonymerna; uppfattning, känslor och 

erfarenhet. Översättningarna resulterade i MeSh termerna Myocardial Infarction, Sense of 

Coherence, Men, Perception, Emotions, Life Change Events och Life Experiences. 

Ämnesorden söktes som ’exact subject heading/subjects [exact]’ (MH/DE) och kombinerades 

sedan med de booleska termerna AND och OR på olika sätt i de valda databaserna. I Cinahl 

användes Cinahl Headings för att få fram de, för den databasen, exakta ämnesorden. Där 

föreslogs ordet Psychological Well-Being istället för Sense of Coherence, se Bilaga 1.  

I PsycInfo användes ämnesordlistan Thesaurus där, precis som i Cinahl Headings, MeSH-

termerna fördes in och återgavs som ämnesord för just den databasen. 

Sökningarna begränsades till en 10 års period, 2003-2013. Begränsningen ’All Adult’ 

användes i Cinahl och Medline och ’Adult hood’ i PsycInfo. I Cinahl och PsycInfo 

begränsades sökningarna till ’Peer reviewed’ artiklar.   

Fritextsökning gjordes i alla tre databaser. I Cinahl och Medline lades ordet Experience till 

utöver de etablerade ämnesorden i Cinahl Headings och MeSh. I PsycInfo gjordes en 

fritextsökning på ämnesorden och kompletterades med Experience och Myocardial Infarction 

Patients, se Bilaga 1.   

Efter genomgång av valda artiklars referenser gjordes en manuell sökning i Cinahl av 

relevanta titlar vilket gav ytterligare en artikel. 

 4.2   Urval   

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara ur mäns perspektiv och behandla 

männens upplevelser tiden efter en hjärtinfarkt. Enbart kvalitativa studier inkluderades.  

Som exklusionskriterier valdes artiklar publicerade på annat språk än engelska eller svenska, 

artiklar om enbart kvinnors upplevelser eller där det inte gick att utläsa om mäns och kvinnors 

upplevelser skiljdes åt.     
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Urvalen av sökningarnas resultat utfördes i tre steg. I första urvalet lästes alla titlar av 

sökträffarna och artiklar med relevanta titlar valdes ut för att gå vidare till urval två. Totalt 

lästes 337 titlar. I andra urvalet lästes 26 ’Abstract’ och de som inte svarade mot arbetets syfte 

valdes bort. Totalt valdes 15 artiklar för att gå vidare till urval tre. Urval tre gjordes efter att 

de kvarvarande artiklarna lästs igenom i sin helhet för att kontrollera att det gick att utläsa 

männens upplevelser ifall både män och kvinnor inkluderats i studien, se Bilaga 1. 

4.3 Värdering 

Slutligen gjordes en kvalitetsbedömning av de nio artiklarna med bedömningsmall för 

kvalitativa artiklar, speciellt inriktade mot patientupplevelser, från Statens beredning för 

medicinsk utvärdering (SBU, 2012). I enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

tilldelades ett ’Ja’ i bedömningsmallen ett poäng, ett ’Nej’ eller ’Oklart’ resulterade i noll 

poäng. Därefter räknades summan ihop för att göras om till procent av den totala möjliga 

summan, se Bilaga 2. Med hjälp av procentsatsen graderades sedan artiklarnas kvalitet i en 

förutbestämd 3 gradig skala där 60-69 % bedömdes till grad tre, 70-79 % till grad två och 80-

100 % till grad ett (a.a.). Grad tre innebar lägst kvalitet men ändå tillräckligt god kvalitet för 

att inkluderas i studien. Ifall en artikel inte hade nått upp till minst grad tre hade den 

exkluderats. Slutgiltigt antal artiklar blev nio stycken, alla med kvalitativ ansats.  

4.4   Analys  

Efter att alla artiklar hade valts ut gjordes en innehållsanalys som inspirerades av Graneheim 

och Lundman (2004). Först lästes artiklarna grundligt igenom flertalet gånger av båda 

författarna på varsitt håll. Sedan valdes intressanta stycken ut som tycktes kunna svara på 

syftet av den här studien. När ingen artikel längre ansågs tillföra något mer som skulle kunna 

svara till den här studiens syfte så översattes alla stycken till svenska. Det följdes av en 

kondensering av alla stycken där kärnan i texten plockades ut. Sedan sammanfördes alla 

kondenseringar som liknade varandra i sin betydelse. Ur de sammanföringarna bildades sedan 

subkategorier. Alla subkategorier som hade skapats jämfördes med varandra. De tilldelades 

sedan en siffra vilken symboliserade vilken kategori som de bäst skulle komma att tillhöra. 

När alla subkategorier var samlade under en specifik kategori skapades kategorins tema vilket 

representerade vad subkategorierna tillsammans handlade om, se Tabell 1. 

Tabell 1. Analysförfarande. 

Meningsenhet  Översättning  Kondensering  Subkategori  Kategori  

Men of working age 

were without 

hesitation 

concentrated on 

going back to work.  

Also, men of 

pensionable age 

thought that 

maintaining daily 

lives activities was 

preferable to 

changing them.  

Män i arbetsför ålder 

var utan tvekan 

fokuserade på att 

komma tillbaka till sitt 

arbete. Män i 

pensionsåldern ansåg 

att det var viktigt att 

hålla i sina dagliga 

livsaktiviter, snarare än 

att förändra dem.  

Viktigt med 

arbete samt 

vanliga 

aktiviteter.  

 

Arbete och 

vardagligt liv.  

 

  

Längtan  

till det 

’normala’.  
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4.5  Etiska överväganden  

I arbetet med litteraturstudien har forskningsetiska överväganden gjorts av artiklarna som 

användes. Granskningarna av artiklarna som användes i arbetet visade att åtta av de nio 

studierna har ett tydligt godkännande från etiska kommittéer. Etiskt godkännande framkom 

inte i studien av Hutton och Perkins (2008) men inkluderades i litteraturstudien efter att etisk 

granskning hade gjorts av författarna till den här litteraturstudien.  

5      RESULTAT 

Resultatet i den här litteraturstudien är baserat på en sammanställning av nio kvalitativa 

artiklar. Artiklarna syftade till att beskriva mäns upplevelser av att ha drabbats av hjärtinfarkt. 

Artiklarna visade på olika upplevelser hos männen som kommer presenteras inom följande tre 

kategorier; Längtan till det ’normala’, Upplevelser kring en ny livssituation och Upplevelser 

kring bemötande i sjukvården. För resultatdelar kopplat till enskild artikel, vänligen se Bilaga 

2. 

5.1   Längtan till det ’normala’  

Upplevelser om arbete och vardagligt liv och tankar kring framtiden kopplades samman i 

ovanstående kategori.  

5.1.1  Arbete och vardagligt liv 

I tre artiklar (Brink et al., 2006; Hogg et al., 2007; Kristofferzon et al., 2008) 

uppmärksammades en önskan hos männen att få komma tillbaka till ett arbete eller arbetet de 

hade innan hjärtinfarkten. Kristofferzon et al. (2008) kom fram till att männen i studien 

upplevde sig vara utanför samhället och kände sig stressade av att de var utan arbete. En man 

i Kristofferzon et al. (2008) studie uttryckte att han kände sig utanför samhället som arbetslös 

då han blivit uppmärksam på hur liten del av livet som tillbringas i hemmet och hur stor del 

som tillbringas på arbetsplatsen. 

Att vara arbetsför och att vara anställd upplevdes av männen i Kristofferzon et al. (2008) 

studie som en bekräftelse på att de hade hälsan i behåll och att de lyckats ta sig tillbaka till det 

vardagliga livet. I Hogg et al. (2007) studie upplevde männen sin identitet som splittrad utan 

sitt arbete och ansåg att det var viktigt att komma tillbaka till arbetet för att återfå sin identitet. 

Männen i Brink et al. (2006) studie upplevde ingen tveksamhet alls i sin önskan kring att få 

återgå till sitt arbete.  

De män i studien som var pensionerade från arbete ansåg att det var viktigt att hålla sina 

vardagliga aktiviteter på samma aktiva sätt som innan hjärtinfarkten. En del aktiviteter var 

tvungna att anpassas efter nya eventuella hinder som hjärtinfarkten orsakat men männen 

försökte i största mån fortsätta leva normalt (Brink et al., 2006). 

Något viktigt enligt männen i Kristofferzon et al. (2008) studie var att få återgå till ett normalt 

socialt aktivitetsliv, att få vara med vänner och att få resa igen. Det upplevdes av dem som 

viktigt att få ta del av samhället. Även i Brink (2009) studie framkom det viktiga i att få 
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fortsätta som vanligt. En man berättade att han hade fortsatt precis som vanligt efter 

hjärtinfarkten och att han själv kunde känna när det blev för mycket (a.a.). 

Bilkörning var något som alla männen i Hogg et al. (2007) studie upplevde vara viktigt i deras 

strävan efter att återfå känsla av kontroll och självständighet som hjärtinfarkten tog ifrån dem. 

Bilkörningen i sig var också en viktig del i deras identitetet som män. En man nämnde att han 

alltid hade stått för bilkörningen men efter hjärtinfarkten inte fått köra för sin fru vilket 

upplevdes som en förlust av just den delen av hans identitet (Hogg et al., 2007). 

5.1.2  Tankar kring framtiden 

I studierna av Gregory, Bostock och Backett–Milburn (2006) och Hogg et al. (2007) framkom 

tankar och funderingar om framtiden. I början, direkt efter hjärtinfarkten, upplevde männen i 

Hogg et al. (2007) studie oro kring deras framtida fysiska hälsa. Tankar kring om de efter 

hjärtinfarkten skulle bli helt invalida och fysiskt inskränkta slog några av männen. Andra 

funderade över vad ’normalt’ skulle komma att vara i framtiden. 

En man menade att det var svårt att veta hur det skulle vara som 56-åring med enbart 

’normala’ problem mot hur det var att vara en 56-åring med de ’normala’ problemen 

samtidigt som han försökte komma tillbaka efter en hjärtinfarkt. 

I Gregory et al. (2006) studie framkom det att alla män upplevde en osäkerhet inför framtiden. 

Det handlade främst om deras kluvenhet om de motstridiga råd de hade fått från sjukvården. 

Först hade de blivit tillsagda att leva som vanligt, sedan fick de råd och förmaningar att leva 

efter för att minska risken för en ny hjärtinfarkt.   

Några av männen upplevde sig säkra på att de aldrig skulle få en hjärtinfarkt igen, medan 

andra ständigt upplevde oro för att göra saker som skulle trigga en ny hjärtinfarkt (Gregory et 

al., 2006). 

5.2    Upplevelser kring en ny livssituation  

I flera av studierna uppmärksammades upplevelser som alla kan kopplas under ovanstående 

kategori. Det handlade om männens upplevelser kring sociala kontakter, stöd från andra, om  

att samtala om sina känslor, deras livsstilsrelaterade upplevelser, emotionella upplevelser och 

upplevelser kring fysiska besvär efter hjärtinfarkten. 

5.2.1  Upplevelser kring sociala kontakter 

Flera män upplevde sig enligt Hutton och Perkins (2008) bli mer undvikna av sina vänner på 

grund av deras roll som ’sjuka’ vilket upplevdes negativt. En man sa att han kände sig utanför 

då vännerna kunde undvika att ringa upp och fråga honom ifall han ville följa med och ta en 

drink ihop. 

Hogg et al. (2007) kom i sin studie fram till att männen de intervjuade upplevde att de 

ständigt var tvungna att övertyga människor i deras omgivning att de klarade av att göra 

saker. Många av männen i samma studie kände sig sedda som svaga och mindre dugliga. Det 

ansågs som kränkande mot deras identiteter som män. 
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I Allison och Campbell (2009) studie framkom att männen upplevde det enormt svagt att ha 

drabbats av hjärtinfarkt. Alla männen i studien nämnde det viktiga i att hålla sin fasad inför 

andra människor genom att visa sig starka (a.a.). 

5.2.2  Upplevelser kring stöd från andra 

Upplevelsen av stöd från anhöriga efter hjärtinfarkten var varierande hos männen. Enligt 

Kristofferzon et al. (2008) nämnde några av männen att deras anhöriga varit stödjande medan 

andra upplevde mindre bra stöd. Det berodde bland annat på att deras barn inte hade tid för 

dem eller att de hade diverse problem i sina förhållanden. I Kristofferzon, Löfmark och 

Carlsson (2007) studie fick de män som hade problem i sina förhållanden istället stöd från 

vänner.  

Många män upplevde att anhöriga, istället för att stödja, ibland ställde för höga krav på dem 

och saknade förståelse för att de inte orkade lika mycket som innan. De ansåg att det 

mestadels var grannar, arbetskamrater och vänner som gav praktiskt stöd och hjälpte dem. De 

upplevde också att deras vänner, grannar och arbetskamrater inte ställde lika höga krav som 

deras anhöriga (Kristofferzon et al., 2008). 

Samtidigt som många män ansåg sina anhöriga vara stödjande på ett bra sätt, uppgav många 

att deras anhöriga ofta var jobbiga då de upplevdes som överbeskyddande. De upplevde också 

irritation över att personer ständigt frågade hur det var med dem (Gregory et al., 2006; Hogg 

et al., 2007; Hutton & Perkins, 2008). 

5.2.3  Upplevelser kring att samtala om sina känslor 

Behovet av att samtala var något som framkom tydligt i artikeln av Hogg et al. (2007). Enligt 

deras resultat upplevdes det av männen som en viktig del i deras arbete med att hantera sin 

situation. Det som togs upp som mest viktigt var att få bolla tolkningar av 

sjukvårdspersonalens uttalanden om hjärtinfarkten och hur allvarlig den varit. Att få prata om 

insjuknandet ansågs också som viktigt. En man i Hogg et al. (2007) studie lyfte att det hade 

känts bra att få prata.  

Enligt Allison och Campbell (2009), vars studie syftade till att beskriva upplevelser av att ha 

drabbats av hjärtinfarkt hos män under 60 år, framkom ett behov hos alla männen att få 

samtala. De ansåg däremot att det inte var manligt att samtala om sina känslor och upplevelser 

och kände sig därför kluvna då de hade ett behov av att få prata (Allison & Campbell, 2009). 

Flera andra män talade också om att undvika samtal om sina känslor fast de inombords kände 

ett behov att få göra det. En man ansåg att män inte talar med varandra om känslor och att 

man inte kunde samtala med kvinnor om det. Det ansågs vara svagt. En annan man uttryckte 

att det kändes hjälpsamt när han väl fick öppna sig och berätta om sina erfarenheter, detta 

ihop med intervjuaren i studien (a.a.). 

Hutton och Perkins (2008) tar också upp skillnaden i behovet av att prata. Vissa män ansåg 

det vara hjälpsamt att vara öppna kring sina känslor, medan andra ville hålla det för sig själva. 

5.2.4  Livsstilsrelaterade upplevelser 

Några av artiklarna tar upp upplevelser hos männen kopplade till deras livsstil. 

Kristofferzon et al. (2007, 2008) tar upp att männen i deras studier tog upp upplevelser som 



  

11 
 

handlade mycket om tobak och stress. I båda studierna kom det fram att männen upplevde 

suget efter tobak som så starkt att det påverkade deras välmående och hälsa negativt. I 

Kristofferzon et al. (2008) studie sade några män att de upplevde rädsla för att börja röka igen 

och att det i sig ledde till att de mådde psykiskt dåligt då längtan efter cigaretterna var så 

stark. Kristofferzon et al. (2007) beskriver att det männen upplevde som mest jobbigt var 

förändringar i rökning och fysisk aktivitet. En man beskrev att han varit rökare i 50 år och 

upplevde rökstoppet som något av det svåraste efter hjärtinfarkten.  Han kände sig rastlös och 

orolig (a.a.).  

Männen nämnde att de upplevde sig kunna ta vara på sitt liv och allt vad det erbjöd i större 

utsträckning än innan hjärtinfarkten (Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon et al., 2008). Det 

handlade om att skära ner på arbete, att lämna över ansvar till andra, att istället göra saker de 

ville och som de upplevde sig missat att göra tidigare i livet. Männen i Hutton och Perkins 

(2008) studie upplevde det som befriande att de kunde göra de förändringarna. Några män 

upplevde sig må mycket bättre än innan hjärtinfarkten vilket oftast var relaterat till att de hade 

gjort hälsosamma livsstilsförändringar (a.a.). En man i Kristofferzon et al. (2008) studie sade 

sig specifikt uppleva att han uppskattade sin hälsa på ett helt annat sätt än innan 

hjärtinfarkten.  

Några män i Brink (2009) studie satte upp mål i relation till deras fysiska kapacitet och tog 

ansvar för sin hälsa i ett försök att återfå kontrollen över sina hälsoproblem. En man hade köpt 

en pulsklocka för att få större kontroll över sin situation då han visste att han fick bröstsmärtor 

när hans puls översteg 115 slag per minut. Han upplevde att det gav honom makten tillbaka 

och en chans till att sätta upp mål i sin fysiska träning (a.a.). 

5.2.5   Emotionella upplevelser 

Många män framförde olika känslor de upplevde efter hjärtinfarkten. I Kristofferzon et al. 

(2008) upplevde sig några män vara värdelösa och försummade efter sin hjärtinfarkt. En man 

sade att han upplevde sig värdelös på grund av att han var van att göra allting själv men nu 

ansåg sig bli ständigt kontrollerad av andra (a.a.). Känslan av att vara värdelös framkom även 

i studien av Allison och Campbell (2009) där männen också upplevde en känsla av att ha 

blivit svikna av sina kroppar. I Hogg et al. (2007) studie framkom känslor av hopplöshet och 

upplevelser av att vara deprimerade i det tidiga stadiet efter hjärtinfarkten. 

Känslan av rädsla framkom i flera av studierna (Allison & Campbell, 2009; Coyle, 2009; 

Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon et al., 2008). Coyle (2009) fann att männen upplevde 

en rädsla för att drabbas av en hjärtinfarkt igen. I Kristofferzon et al. (2008) studie upplevde 

männen en rädsla för att testa sina gränser och deltaga i fysiska aktiviteter. De vågade inte 

heller åka för långt ifrån ett sjukhus. Rädsla kopplat till att vara för långt ifrån sjukhus 

uppmärksammades också i Hutton och Perkins (2008) studie där en man nämnde att han helst 

inte ville resa för långt ifrån sin hemstad på grund av tryggheten att vara nära ett sjukhus. 

Allison och Campbell (2009) fann i sin studie att ilska var vanligt förekommande bland 

männen. Ilskan var oftast riktad mot tankar om sitt liv innan hjärtinfarkten, att de hade slösat 

bort sin tid på saker som inte gett dem vad de egentligen ville ha ut av livet. Ilska mot att ha 

drabbats av en hjärtinfarkt togs också upp i Hutton och Perkins (2008) studie där ilskan var 

riktad mot de fysiska begränsningar som de upplevde tidigt i återhämtningsfasen.  
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Några män upplevde svårigheter i att acceptera sin hjärtinfarkt (Kristofferzon et al., 2007) 

medan andra män upplevde att de fått en andra chans i livet (Kristofferzon et al., 2008). 

5.2.6   Upplevelser kring fysiska besvär  

I flera av studierna framkom att de största problem som männen upplevde efter hjärtinfarkten 

var fatigue, andfåddhet och bröstsmärta. För de flesta av männen avtog problemen med tiden 

antingen genom att de lärde sig hantera symptomen bättre eller att intensiteten minskade 

(Brink et al., 2006; Kristofferzon et al., 2007, 2008). Fysisk ansträngning upplevdes vara en 

utlösande faktor för bröstsmärtorna (Kristofferzon et al., 2007, 2008). Att hälsan försämrades 

de första månaderna efter infarkten var också en vanlig upplevelse och männen kände ett 

större behov av sömn och vila (a.a.). 

En man sade att han kände sig äldre fysiskt efter hjärtinfarkten men att han fortfarande såg sig 

själv som ung psykiskt (Hogg et al., 2007). Upplevelsen av att känna sig äldre 

uppmärksammades även i Hutton och Perkins (2008) studie där flera av männen sade att de 

kände att de hade ett behov av att slå av på tempot.  

Större känslighet för kroppssignaler upplevdes av de flesta män i studierna (Hogg et al., 2007; 

Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon et al., 2007, 2008) samtidigt som de hade svårigheter 

att tolka sina symptom vid fysisk aktivitet (Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon et al., 2007, 

2008).  

5.3   Upplevelser kring bemötande i sjukvården  

Många män uttryckte ett behov av att få mer information om sina symptom, känslor, 

hjärtstatus, behandling och rehabilitering efter sin hjärtinfarkt. De ville diskutera sin prognos 

samt hade en önskan om att få fortsätta träffa en kardiolog en-två gånger per år då de 

upplevde trygghet och omtanke från läkaren (Kristofferzon et al., 2008). En man i 

Kristofferzon et al. (2008) studie beskrev hur han kände sig så lugnad och lättad efter ett 

läkarbesök att han nästan kunde göra en liten dans. Önskan om att ha tillgång till läkare eller 

annan hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna ställa frågor om symptom, mediciner, bli 

påminda om- eller få förtydliganden kring hälsoråd framkom i studien av Gregory et al. 

(2006). Männen uttryckte också att de upplevde ett behov av ett fortlöpande stöd eller 

övervakning av någon auktoritet för att se till att de medicinska råd männen fått följdes (a.a.).  

Flera studier visade att männen upplevde att de fått motsägelsefull information från hälso- och 

sjukvårdspersonal och att det ledde till förvirring angående hur mycket de kunde belasta 

hjärtat efter infarkten (Gregory et al., 2006; Hogg et al., 2007; Hutton & Perkins, 2008; 

Kristofferzon et al., 2007). Andra upplevda problem var läkarnas otillgänglighet, att det hade 

varit för många vårdgivare och att utskrivningen hade skett så snabbt (Hutton & Perkins, 

2008). Några män visste inte vem som var deras patientansvarige läkare då det varit många 

olika läkarkontakter under vårdtiden, vilket upplevdes jobbigt. En del av männen hade haft 

svårigheter att ta till sig information då läkaren upplevdes som stressad eller att männen känt 

de inte blivit tagna på allvar. De män som inte hade vetskap om vem som var deras läkare 

upplevde ett missnöje med att deras anhöriga inte fått någon information om vilka 

begränsningar och reaktioner de kunde förvänta sig i efterförloppet av hjärtinfarkten 

(Kristofferzon et al., 2007).   
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Istället för att enbart lita på information från sin läkare ansåg många män att det var viktigt att 

tro på sin egen förmåga att skaffa kunskap och erfarenhet om sin sjukdom (Kristofferzon et 

al., 2007). Det fanns ändå upplevelser om en okänslighet från personalen gällande männens 

outtalade behov. Till exempel ett behov av att få komma på återbesök till läkare oftare efter 

hjärtinfarkten och att det första besöket borde ha skett tidigare. Information om vem de skulle 

kontakta vid problem eller frågor var också viktigt. Några hade inte blivit erbjudna att delta i 

rehabiliteringsprogram efter utskrivningen och andra män upplevde att 

rehabiliteringsgrupperna behövde vara bättre komponerade (a.a.). 

Upplevelsen av dåligt individuellt komponerade rehabiliterinsgrupper återkom i Hutton och 

Perkins (2008) studie där några män upplevde träningen vara för lätt i förhållande till sin 

fysiska kapacitet. Upplevelsen var ändå positiv då männen kände stor kamratskap med de 

andra deltagarna och ett ökat självförtroende i sina fysiska prestationer då de övervakades av 

sjuksköterskor (a.a.).  

Sjuksköterskorna ansågs vara viktiga personer då de upplevdes som mer empatiska och 

stöttande än läkarna av flera män (Kristofferzon et al., 2007).  

5.4  Sammanfattning 

Att få komma tillbaka till ett liv som männen själva ansåg vara ’normalt’ var en längtan som 

framkom tydligt. Att återgå till jobb, att umgås med vänner, att resa och att få köra bil lyftes 

fram som viktiga saker. Känslor av att vara värdelös, ha blivit sviken av sin kropp och 

depression var några emotionella upplevelser som männen uttryckte i efterförloppet av 

hjärtinfarkten.  

Många av männen kände en oro inför framtiden och hade funderat över vad ’normalt’ skulle 

vara efter hjärtinfarkten. Rädsla för en ny hjärtinfarkt ledde till rädsla att testa sina gränser, 

deltaga i fysisk aktivitet och att åka för långt ifrån ett sjukhus. Många män upplevde ilska mot 

sig själva och sina fysiska begränsningar. Somliga hade svårigheter att acceptera sin 

hjärtinfarkt medan andra såg det som en andra chans till livet. 

En känsla av att behöva övertyga andra om sin förmåga och att det var svagt att ha drabbats 

av en hjärtinfarkt var något som flera män upplevde. Det framkom att upplevelsen av stöd 

från andra skiljde sig åt mellan männen. 

Ett behov av att samtala om sina upplevelser av hjärtinfarkten och känslor i efterförloppet 

uppgavs av männen. Av några ansågs det dock som icke manligt att samtala och undveks 

därför. Det upplevdes som befriande att lämna ifrån sig ansvar till andra och tänka mer på sig 

själv. Några män uppgav att de mådde bättre efter hjärtinfarkten, det på grund av de 

hälsosamma livsstilsförändringar de gjort. Att sluta röka kunde dock leda till ett sämre 

välbefinnande då suget efter tobak var starkt.  

Flera män upplevde en brist på information kring sin situation efter sin hjärtinfarkt. De 

upplevde också att informationen till anhöriga varit bristfällig. De önskade fortsatt årlig 

kontakt med en kardiolog och tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna ställa 

frågor och få stöttning. Upplevda problem var läkarnas otillgänglighet, att de upplevdes som 

stressade eller att männen inte kände att de togs på allvar. Något som också framkom var en 

förvirring angående motsägelsefull information från sjukvårdspersonalen. 
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6    DISKUSSION  

6.1 Metoddiskussion   

Diskussion kommer att föras specifikt för varje rubrik. 

6.1.1 Sökstrategi 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa resultat från tidigare publicerad forskning i 

ämnet (Willman et al., 2011). Databaserna för sökningarna av vetenskapliga artiklar valdes ut 

då de innehåller publicerade forskningsartiklar i ämnet omvårdnad och relevanta angränsande 

områden som medicin och psykologi. Att sökningarna gjordes i tre databaser, som skiljer från 

varandra i utformning och ämne, resulterade med säkerhet i en större bredd i datainsamlingen. 

Det ledde till en större chans att det mesta berörande det ämne som den här litteraturstudien 

syftade till att beskriva uppnåddes. 

Utöver de meningsbärande orden från arbetets syfte valde författarna att även använda 

synonymer som sökord för att få större bredd i sökningarna. En viss svårighet vad gäller att 

finna ett exakt ämnesord för ’upplevelser’ fanns av författarna. Ingen specifik MeSH-term var 

kopplad till ’upplevelse/r’ och då inget entydigt ämnesord av det sökordet fanns inom 

databaserna utgjorde det en svårighet i sökningen. Det kan ha lett till att relevanta studier föll 

bort. Då den systematiska sökningen inte gav ett tillfredsställande antal artiklar 

kompletterades den med en fritextsökning och en manuell sökning i databaserna. Att alla 

artiklars referenser gicks igenom för en manuell sökning och att fritextsökning utfördes 

resulterade i en större bredd samt i att risken att missa något relevant för den här studien blev 

betydligt lägre. 

Sökningarna begränsades till en 10-års period då det kan antas att upplevelserna efter en 

hjärtinfarkt  har ändrat sig med tiden. Mycket på grund av att samhället förändrats och 

forskningen om hjärtinfarkter vad gäller behandling etc. har gått framåt. Dödligheten i 

hjärtinfarkt har minskat och därmed har synen på hjärtsjukdom i samhället med säkerhet 

påverkats (Strand Appelberg, 2012). Sökningarna begränsades till ’All adult’ i Cinahl och 

Medline och ’Adult hood’  i PsycInfo för att enbart få fram artiklar om vuxna mäns 

upplevelser. Begränsningen ’Peer reviewed’ användes i Cinahl och PsycInfo då författarna 

endast var intresserade av att få fram vetenskapligt granskade artiklar. I Medline finns inte 

begränsningen ’Peer reviewed’ då samtliga publicerade artiklar i databasen är vetenskapligt 

granskade (U.S. National Library of Medicine [NLM], 2013).  

6.1.2 Urval  

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara beskrivna ur mäns perspektiv och behandla 

männens upplevelser tiden efter en hjärtinfarkt för att svara mot syftet på arbetet. Då syftet 

var att beskriva mäns subjektiva upplevelser valdes att enbart inkludera kvalitativa studier. 

Enligt Willman et al. (2011) används kvalitativa forskningsmetoder oftast i 

omvårdnadsvetenskap för att beskriva, förklara och ge en fördjupad förståelse för människors 

upplevelser och uppfattningar. Eftersom syftet av den här litteraturstudien var att beskriva 

mäns upplevelser för att få en ökad förståelse, kan det anses att en bättre koppling till syftet 

gavs genom att bygga resultatet på enbart kvalitativa studier. Kvantitativa studier hade också 

kunnat bidra med ökad förståelse inom ämnet men går sällan lika djupt på enskilda individers 

upplevelser som kvalitativa studier gör (a.a.). 
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Artiklar på annat språk än engelska eller svenska exkluderades på grund av författarnas 

språkkunskaper. Det betyder tyvärr också att studier, relevanta för den här studien, kan ha 

fallit bort. Artiklar om enbart kvinnors upplevelser eller där det inte gick att urskilja att det var 

specifikt mäns upplevelser exkluderades också då det var mäns upplevelser arbetet syftade till 

att beskriva. Att det gjordes var oundvikligt men kan också innebära att upplevelser, andra än 

dem de valda artiklarna i den här litteraturstudien visade på, kan ha fallit bort. 

I fem av nio artiklar som inkluderades förekom både kvinnor och män som deltagare. Det kan 

anses som motsägelsefullt då den här studiens syfte var att beskriva enbart mäns upplevelser. 

Som nämnts tidigare förekommer brister i forskning kring enbart mäns upplevelser tiden efter 

en hjärtinfarkt. Det var därför svårt att inte inkludera artiklar som berörde båda könen. För att 

undvika beblandning och risken att upplevelserna i studierna var kvinnors upplevelser, valdes 

enbart artiklar där upplevelserna tydligt kunde urskiljas att vara mäns upplevelser. 

6.1.3 Värdering 

De utvalda artiklarna kvalitetsbedömdes  med en  kvalitativ bedömningsmall från SBU (2012) 

då den ansågs vara mest lämpad till de utvalda artiklarna. Mallen var enligt dess rubrik 

speciellt anpassad till kvalitativa artiklar med fokus på patientupplevelser, vilket den här 

studiens syfte var att beskriva. Kvalitetsbedömningen gjordes i enlighet med Willman et al. 

(2006). För att bli tilldelad grad ett krävdes en procentsats på 80-100 %, grad två 70-79 % och 

grad tre 60-69 %. Det är en bra metod för att göra bedömningen tydligare för läsaren 

(Willman et al., 2011). Det fråntar dock inte att vissa punkter av bedömningsmallen kan väga 

tyngre än andra (Willman et al., 2006). T.ex. anses det av författarna till den här 

litteratudstudien att ett rätt urval av deltagare väger tyngre än ifall datamättnad råder. Då har i 

alla fall erfarenheter tagits fram från rätt population. En svaghet i bedömningen är att 

författarna ansåg det vara besvärligt att besvara vissa punkter i granskningen av några artiklar. 

Bedömningsresultatet kan därför vara något missvisande. 

6.1.4 Analys   

Analysen gjordes av båda författarna på varsitt håll och utan att få reda på varandras fynd 

innan analysen var slutförd. Det gjordes för att uppnå lägre grad av subjektivitet vilket skulle 

kunnat påverka resultatet. Resultaten av analyserna jämfördes sedan med varandra och dialog 

om vad som hörde ihop med vad fördes. Att det gjordes analyser på varsit håll ökar med 

säkerhet trovärdigheten i resultatet. 

Innehållsanalysen inspirerades av Graneheim och Lundman (2004) då deras beskrivna 

förfarande av innehållsanalys passade bäst in på det arbetssätt författarna ville 

tillämpa. Analysen gjordes med induktiv ansats vilket innebär att kategorier skapades utifrån 

texten och inte i förväg. Det ledde troligtvis till ett mer rättvisande resultat, då inga 

förutbestämdheter eller ’fördomar’ förekom.  

6.1.5 Etiska överväganden  

Då det inte framgick att studien av Hutton och Perkins (2008) fått godkännande från en etisk 

kommitté gjordes en egen granskning av författarna till den här litteraturstudien. Artikeln 

visade att deltagarna fått muntlig information från en sjuksköterska och därefter fått hem 

skriftlig information om studien tillsammans med ett formulär för medgivande till deltagande. 

Det är en viktig del av det etiska förfarandet enligt Polit och Beck (2012) och en grund för 
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läsaren att dra en egen slutsats. Det ansågs därför som rimligt att den kunde tas med i den här 

studiens resultat. 

Enligt Polit och Beck (2012) framgår sällan det etiska förfarandet i den publicerade skriften 

på grund av begränsad plats. Det nämns oftast i artikelns formalia om studien fått 

godkännande från en etisk kommitté (a.a.).  

De flesta av de inkluderade artiklarna beskrev inget etiskt förfarande utan hänvisade till ett 

godkännande av en etisk kommitté. Att inte framföra hur förfarandet över hur etiska 

överväganden har gått till, utan att enbart hänvisa till ett etiskt godkännande innebär att 

djupare bedömning inte kan göras av läsaren. Dock framkom det oftast att deltagarna fått 

information samt tydligt blivit hänvisade till att det varit frivilligt att delta. Som nämnts är det 

en viktig del i det etiska förfarandet (Polit & Beck, 2012).  

6.2  Resultatdiskussion 

Då fem av nio artiklar hade både kvinnliga och manliga deltagare valdes enbart resultat där 

det tydligt framgick att det var mäns upplevelser. Det för att inte riskera att påverka resultatet. 

6.2.1 Längtan till det ’normala’. 

Det viktiga i att få återgå till sitt arbete och sitt liv som innan hjärtinfarkten är något som 

resultatet av den här litteraturstudien visar på. Perski och Osika (2012) menar att 

konsekvenserna av att bli arbetslös kan bli allvarliga då förlust av arbete också innebär en 

förlust av sin sociala status. Att hitta en mening i livet kan därför bli än svårare och påverka 

rehabiliteringen efter hjärtinfarkten negativt (a.a.). 

Flera män i studierna valde att leva på som vanligt efter hjärtinfarkten även ifall det ibland 

innebar att fysiska besvär som smärtor och trötthet uppenbarade sig. Cullberg (2006) menar 

att det är vanligt med olika försvarsmekanismer i reaktionsfasen av en kris. En 

försvarsmekanism kan vara förnekelse vilket innebär att personen förnekar det väsentliga i sin 

sjukdom och vägrar acceptera dess egentliga innebörd. Att agera som vanligt kan enligt 

Cullberg (2006) vara ett tecken på förnekelse. Enligt Wernersson-Lindgren (2012) är 

förnekelse av det inträffade ett sätt att skydda sig mot oron och ångesten som att ha drabbats 

av hjärtinfarkt kan ge. Anpassningen till den nya livssituationen kan däremot eventuellt bli 

svårare då individen ständigt skjuter ifrån sig vad som skett. Det kan alltså påverka 

rehabiliteringen negativt (a.a.). 

6.2.2 Upplevelser kring en ny livssituation 

Männen i flera av studierna talade om upplevelser av depression och hopplöshet i 

efterförloppet av en hjärtinfarkt. De upplevelserna nämns vara vanliga av Eikland et al. (2011) 

som skriver om vikten av hälso- och sjukvårdspersonals kunskap om vanliga krisreaktioner 

för att förstå patienternas upplevelser och reaktioner. Att drabbas av depression i 

efterförloppet av en hjärtinfarkt kan påverka tillfriskningen negativt då rehabiliteringsarbete, 

compliance till medicinering etc. kan påverkas. Det belyser vikten av att individen får 

psykiskt stöd med interventioner mot depression (Wernersson Lindgren, 2012). 

Lidell (2012) menar att personer ofta går igenom en reaktionsfas de första två månaderna efter 

hjärtinfarkten. Hon menar att det är viktigt med mycket omsorg i den fasen då den ofta 
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präglas av oro, nedstämdhet, trötthet och irritation. Den uppfattningen delas av Cullberg 

(2006). Han menar att personer i efterförloppet av en krisutlösande händelse mer eller mindre 

har större behov av stöd och goda sociala kontakter (a.a.).  

Som resultatet visar så upplevdes stödet från anhöriga olika. Enligt Cullberg (2006) har de 

sociala förutsättningarna stor betydelse. En välfungerande familj eller arbetsgrupp kan ge stöd 

åt en ’gruppmedlem’ som genomgår en kris medan det i en redan dåligt fungerande 

familj/arbetsgrupp kan vara den utlösande faktorn som får gruppen att fallera ännu mer. 

Wright, Watson och Bell (1996/2002) beskriver hur familjens föreställningar om ohälsa och 

sjukdom i familjen påverkar hur reaktionerna blir. Har familjen en inställning om att 

tillståndet förvärras för den sjuke om han/hon blir upprörd är det inte ovanligt att information 

undanhålls och den sjuke blir överbeskyddad (a.a.). Även Billing (2000) tar upp 

familjeperspektivet kring tiden efter en hjärtinfarkt. Det är enligt henne inte ovanligt att som 

anhörig till en person som drabbats av hjärtinfarkt reagera med skuldkänslor inför det 

inträffade. De flesta är trots allt medvetna om att hjärtinfarkt är en allvarlig sjukdom (a.a.). 

Enligt Billing (2000) kan det leda till att anhöriga intar en allt för överbeskyddande roll i 

deras oro över vad den hjärtinfarktsdrabbade får och inte får göra. Aleksander Perski, 

psykolog och Walter Osika, kardiolog och psykiater, har båda lång erfarenhet av 

hjärtinfarktspatienter. De menar i sin bok att den vanligaste reaktionen de erfarat hos äldre 

patienters familjer är just överbeskyddande av den hjärtinfarktsdrabbade familjemedlemmen 

(Perski & Osika, 2012). Precis som den här litteraturstudien fann, bekräftas det av Perski och 

Osika (2012) att det beteendet kan bli oerhört påfrestande för patienten då den troligtvis varit 

van med självständighet och att ta egna beslut tidigare i livet (a.a.).  

Billing (2000) menar också att det överbeskyddande beteendet kan riskera hela 

familjesituationen. Det ifall den sjuke upplever att den får en ’förälder’ snarare än en partner, 

som slutar att behandla den som en vuxen individ. Enligt Perski och Osika (2012) kan 

reaktionerna i yngre patienters familjer vara annorlunda. De menar att anhöriga till yngre 

drabbade oftare tenderar att förneka det inträffade och försöker så snabbt som möjligt återgå 

till det normala. Det innebär enligt Perski och Osika (2012) att yngre patienter oftare än äldre 

känner en press från sina familjemedlemmar att återgå till sitt gamla jag, precis som innan 

hjärtinfarkten. Det leder till en stor ambivalens hos patienten då den kanske inte alls känner 

sig kapabel att vara som vanligt och göra saker som innan hjärtinfarkten. Familjebeteendet 

kan, om det inte bryts, leda till ett bestående mönster (a.a.). Enligt Perski och Osika (2012) 

kan det leda till att tillfrisknandet hos patienten försvåras då den hindras från att göra positiva 

förändringar i livsstil och blir nedtyngd av de krav som familjen ställer. Det viktigaste i det 

anseende är enligt Billing (2000) att anhöriga ges goda chanser till information om vad 

hjärtinfarkten betyder för den drabbades liv. Hon menar att ju mer kunskap de anhöriga har 

kring situationen, ju lugnare blir de (a.a.).  

Att inte enbart fokusera på individen i sig utan också dennes anhöriga kan alltså anses vara en 

viktig komponent för en god rehabilitering. Den här litteraturstudien fann som nämnts en 

skillnad mellan upplevelser av stöd hos männen. Huruvida åldern spelade roll kunde tyvärr 

inte beröras närmare på grund av brist av information av ålderskoppling i artiklarnas 

resultattext.  

Det var framförallt män under 60 år som gav uttryck för  upplevelser av att det inte var 

manligt att prata om sina känslor och att de var rädda att ses som svaga. Enligt Cullberg 

(2006) påverkas en psykisk kris och ens reaktioner av vilken livssituation personen befinner 

sig i, d.v.s. att olika kritiska åldersperioder gör att händelser får olika innebörd. Därför ställer 



  

18 
 

sig författarna av den här litteraturstudien frågande till om det kunde bero på den aktuella 

livssituation som personerna befann sig i. Som medelålders män och yngre förväntas de, 

kanske både av sig själva och av samhället, att vara den som är fysiskt stark och som hjälper 

istället för att bli hjälpt. Författarna av den här studien tror dock att synen på samtal om 

känslor och manlighet också till stor del beror på kulturella aspekter. Resultatet som berör 

behovet av att samtala kommer från studier gjorda i England och speglar därmed engelska 

mäns upplevelser. Ericson och Ericson (2008) anser att det är varierande hur en individ ställer 

sig till att samtala om sina känslor men trycker på att möjligheten att få samtala bör göras 

lättillgängligt för patienten (a.a.). Som några män i Allison och Campbell (2009) studie 

nämnde, upplevdes det skönt att få samtala när de väl fick chansen till det. 

Några av männen nämnde att de uppskattade sitt liv på ett helt annat sätt än innan 

hjärtinfarkten. Perski och Osika (2012) tar upp att en genomgången kris, efter t.ex. en 

hjärtinfarkt, kan leda till en djupare och starkare upplevelse av sitt liv. De menar att många 

använder krisen som ett sätt att genomföra förändringar i sitt liv, sådana förändringar som de 

tidigare inte orkat ta itu med (a.a.). Resultatet av den här litteraturstudien visar på att 

livskvaliteten upplevdes bättre av somliga av männen efter hjärtinfarkten. Det var oftast 

kopplat till att goda livsstilsförändringar hade gjorts. Perski och Osika (2012) menar att att en 

omläggning av sin livsstil många gånger kan leda till en bättre livskvalitet. 

6.2.3 Upplevelser kring bemötande i sjukvården 

Författarna fann det bekymmersamt att det var så många män som upplevde att de fick 

motsägelsefull information från hälso- och sjukvårdspersonalen. Ännu mer oroväckande är att 

det fanns män som upplevde att de inte blivit tagna på allvar av sina läkare och uppfattat 

läkaren som stressad och därmed haft svårt att ta till sig information. Attebring, Schlyter och 

Jansson (2010) menar att det är vanligt bland hjärtpatienter att kunskap kring sin 

sjukdomssituation är bristfällig. Perski och Osika (2012) menar att hur information ges till 

patienten till stor del påverkar hur rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt kommer te sig. 

Förvirring uppstår lätt hos patienter, särskilt på större sjukhus, då patienten möter många 

professioner och olika personal. Det kan tyvärr leda till att information som ges kan skilja sig 

åt (a.a.). Enligt Lidell (2012) leder god information till ett större lugn och framför allt till 

förståelse om varför t.ex. livsstilsförändringar bör göras. Att patienten får olika svar på en 

fråga kan lätt leda till förlust av förtroende för personalen (a.a.). Författarna anser därför att 

hälso- och sjukvården aldrig kan arbeta för mycket med att säkra att den information som ges 

till patienterna är enhetlig och tydlig. 

Perski och Osika (2012) menar att information till patienten är av stor vikt så att denne kan 

skapa sig en verklighetstrogen bild av det inträffade och hantera sin situation på bästa sätt. 

Cullberg (2006) menar att det kan vara svårt att ta in information i den akuta fasen av krisen. 

Det är alltså normalt att behovet av information kommer först när den drabbade har kommit 

hem, är på god väg igenom reaktionsfasen av krisen och börjar vänja sig vid den nya 

livssituationen. Författarna av den här litteraturstudien vill därför trycka extra hårt på att det är 

av största vikt att patienterna dels får en skriftlig version av informationen som getts, 

kontaktuppgifter till ansvarig läkare/sjuksköterska samt en god möjlighet till uppföljning. 

6.3  Kliniska implikationer 

Det är flera delar av resultatet som är värda att tas upp för användning i den kliniska 

verksamheten. Några män talade om att de drabbades av lågmäldhet i efterförloppet och 
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upplevde allt som värdelöst. Som nämnts enligt referenslitteratur är det vanligt att patienter 

efter en hjärtinfarkt drabbas av lågmäldhet vilket kan övergå till en depression. Författarna 

anser därför att kunskap om depressionssjukdom vad gäller typiska symptom är viktig för 

hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna uppmärksamma eventuell depression. Det är 

viktigt att vårdpersonal vågar fråga männen om hur de mår för att uppmärksamma problem 

som de själva kanske inte nämner men som är högst angelägna att få hjälp med. Det leder 

också till det viktiga i att fokus läggs vid patienternas emotionella status vid återbesök för att 

starta interventioner mot eventuell depressionssjukdom i tid. Det är viktigt att ge männen 

hopp om framtiden och trycka på att det finns oftast en rad olika positiva förändringar som 

kan göras i deras liv. Både resultatet av den här studien och referenslitteratur uppmärksammar 

att livskvaliteten  många gånger kan bli bättre i längden ifall positiva förändringar tillämpas. 

Till stor del behandlar resultatet männens strävan efter att få återgå till det normala samt det 

jobbiga i att bli överbeskyddad av sina anhöriga. De två kan båda kopplas samman med att 

kunskapen hos anhöriga bör bli större. Det är viktigt att anhöriga erbjuds att delta i 

informationsmöten kring patientens förväntade efterförlopp och eventuella restriktioner. Det 

är viktigt för anhöriga att få en förståelse av att det inte är farligt med belastning av hjärtat i 

rimliga mängder. Större kunskap leder dels till ett större lugn hos de anhöriga samt en bättre 

förståelse parterna emellan, vilket kan hjälpa patienten i sin rehabilitering.  

Flera män talade om att det upplevdes som viktigt att få tala om sina erfarenheter. Det blir 

också en viktig del hos hälso- och sjukvårdspersonal att ha förståelse kring. Alla kanske inte 

har anhöriga de kan tala med på ett optimalt sätt. Författarna menar då att det blir viktigt att 

männen erbjuds samtal från hälso- och sjukvårdspersonal.  Några män upplevde också saker 

som handlade specifikt om sjukvården. Några upplevde att de saknade den kunskap de 

behövde för att optimalt förstå sin situation efter hjärtinfarkten. Det kan ha berott på att de 

inte var mottagliga för informationen på grund av att de troligtvis hade drabbats av en 

krisreaktion. Att patienter är mindre lämpade att ges mycket information i den första delen av 

en krisreaktion är viktigt att som hälso- och sjukvårdspersonal komma ihåg. Det är därför 

viktigt att komplettera med skriftlig information och möjlighet för patienten att få ställa frågor 

vid ett senare tillfälle när patienten samlat sig och förstått vad den nya situationen innebär för 

dem. Det är också viktigt att se över informationen som ges till patienterna, att den håller en 

entydlig kvalitet och inte ges av flera olika personal. Informationen som ges riskerar då att 

inte bli sammanhållande. Det kan vara svårt att uppnå alla gånger i dagens stressfyllda 

sjukvård men bör tillämpas på bästa möjliga sätt.   

6.4  Slutsats och fortsatt forskning 

Den här studien hade en kvalitativ ansats vad gäller mäns upplevelser tiden efter en 

hjärtinfarkt. Resultatet kan enbart ge en ökad förståelse för vad som sker i tankarna hos män 

efter en hjärtinfarkt och inte generalisera något till hela populationen. För att skapa kunskap 

som kan läggas som grund till större förändringar i den kliniska verksamheten bör problemet 

också närmas med en kvantitativ ansats. Exempelvis genom en empirisk studie med 

datainsamling i form av enkäter. Mer forskning med kvalitativ ansats är också av vikt för att 

bredda förståelsen ytterligare, t.ex. upplevelser specifikt kring sjukvården.  

Det viktigaste som författarna anser att den här litteraturstudiens resultat visar är missnöjena 

med sjukvården hos flera av männen. Det visar på att brister inom sjukvården finns och leder 

till en förståelse att hälso- och sjukvårdspersonal aldrig kan informera för mycket. Det vill 

säga så länge informationen är entydlig och inte förvirrande. Det kan vara av vikt att vidare 

forskning sker om vad patienter mer specifikt anser om sjukvården i efterförloppet av en 
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hjärtinfarkt. Män som drabbas av hjärtinfarkt kommer troligtvis att  gå in i en krisreaktion. 

Det är viktigt att som hälso- och sjukvårdspersonal i den kliniska verksamheten ha kunskap 

kring det för att utforma omvårdnaden och omhändertagandet på bästa sätt. 

Flera män upplevde sina anhöriga som jobbiga, vilket kan anses som oroväckande då de oftast 

är patientens största stöd. Som slutsats kan antas att förbättrat familjärt stöd kan ges från 

hälso- och sjukvården.  Författarna menar att forskning kring vad anhöriga anser och upplever 

också är av vikt då de påverkar patientens rehabilitering i stora drag.  
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23(1), 49-56. 

 

Land: USA 

Fastställa vad patienter 

tyckte var viktigt efter att 

ha upplevt en hjärtinfarkt 

samt deras tankar kring 

egenvård på sjukhuset. 

Metod: Kvalitativ med 

induktiv ansats. 

Design: Explorativ. 

Population: 
Personer inneliggande 

på ett sjukhus i 

Maryland efter en 

hjärtinfarkt. 

Urvalsförfarande: 

Konsekutivt urval. 

Bortfall: Av 80st som 

gav sitt medgivande till 

deltagande dog 3st, 1 

hoppade av studien 

innan den började och 

14 st fullgjorde inte 

studien. 

Studiegrupp: 

39st män 

23st kvinnor 

37-86år (m=63år) 

Datainsamlings 

metod: 

Intervju på sjukhus och 

två uppföljningssamtal 

på telefon. 

Analys: 

Innehållsanalys 
 

76% 

Grad 2 

 

Styrkor: 
- Forskares 

förförståelse har 

hanterats i samband 

med datainsamling: 

Förfarande 

angående analys, 

datainsamling och 

urval. 

 

Svagheter: 
- Oklart om 

datamättnad och 

analysmättnad 

rådde. 

- Oklart kring 

forskarens egen 

förförståelse. 

- Känslor av osäkerhet, rädsla för en ny 

hjärtinfarkt och svårighet att tolka 

pågående symptom. 

- Tacksamhet över att vara vid liv. 
 

 

 



  

 
 

          

Gregory, S., Bostock, Y. 

& Backett-Milburn, K. 

(2006). Recovering from 

a heart attack: a 

qualitative study into lay 

experiences and the 

struggle to make lifestyle 

changes. Family Practice, 

23(2), 220-225. 

 

Land: England 

Få fram åsikter och 

erfarenheter hos män och 

kvinnor om deras 

återhämtning efter en 

hjärtattack med syfte att 

identifiera hinder och 

handledare för 

livsstilsförändring och 

upprätthållande av 

familjeinställningen. 

Metod:Kvalitativ. 

Grounded theory med 

induktiv ansats. 

Design: Explorativ. 

Population: Personer 

som varit inneliggande på 

hjärtavdelning. 

Urvalsförfarande: 

Stratifierat urval. 

Bortfall: 0 

Studiegrupp: 

35st män 

18st kvinnor 

Ålder: <65år 

Datainsamlings metod: 

Ostrukturerade intervjuer. 

Analys: Innehållsanalys 

81% 

Grad 1 

 

Styrkor: 
- Tydligt hur 

urval skett samt 

vart forskarens 

position i det 

hela var. 

- Förförståelse 

hanterades i 

samband med 

datainsamling. 

- Logiskt och 

tydligt resultat. 

 

Svagheter: 
- Oklart om 

analys eller 

datamättnad 

rådde. 

- Motsägelsefull information från Hälso- 

och sjukvård ang belastning av hjärta 

efter MI. 

- Klagan över att familjen är 

överbeskyddande. 

- Osäkerhet inför framtiden: ett fåtal 

övertygade om att de är fullt återhämtade 

och aldrig kommer få en hjärtinfarkt igen 

medan andra konstant oroa sig för en ny 

episod. 

- Behov av fortlöpande stöd eller 

övervakning.  

- Önskemål om ”auktoritet som 

övervakar att  

medicinska råd följs” och möjlighet att 

ställa frågor om symptom, mediciner, 

påminnelse eller klargörande. 

- Önskan om fortsatt peppning med kost, 

motion etc från sjukvården. 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

          

Hogg, N., Garratt, V., 

Shaw, S. & Tagney, J. 

(2007). It has certainly 

been good just to talk: An 

interpretative 

phenomenological 

analysis of coping with 

myocardial infarction. 

British Journal of Health 

Psychology, 2007(12), 

651-662. 

 

Land: England 
 

Främja forskning kring 

coping genom att 

tillhandahålla mer 

detaljerad inblick i 

medelålders mäns 

personliga erfarenheter av 

att hantera hjärtinfarkt och 

den mening de tillskriver 

dessa upplevelser. 

Metod: Kvalitativ med 

induktiv ansats. 

Design: Deskriptiv. 

Population: 
Manliga patienter med en 

förstagångsinfarkt som 

närvarat på en specifik 

hjärtavdelning. 

Urvalsförfarande:  
Subjektivt urval. 

Bortfall: 0 

Studiegrupp: 

6 st män 

Ålder: 47-58 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer vid ett tillfälle. 

Analys: Fenomenologisk 

76 % 

Grad 2 

 

Styrkor: 
- Tydligt 

förfarande hur 

analys, 

datamättnad 

och urval skett. 

- Bra 

uppdelning av 

resultat. 

 

Svagheter: 
- Oklart om 

data- eller 

analysmättnad 

rådde. 

- Oklart kring 

forskarnas 

förförståelse. 

- Det viktiga i att komma tillbaka till 

jobb och att köra bil, för att få tillbaka 

sin identitet. 

 

- Oro över vad ’normalt’ kommer vara i 

framtiden. 

- Oro över framtida fysisk hälsa. 

- Brist på självförtroende. 

- Hopplöshet 

 

- Det jobbiga i att behöva övertyga andra 

att man faktiskt klarar av saker, och inte 

är en ”tickande bomb”. 

- Att inte vilja bli sedd som svag. 

- Irritation över att andra jämt oroade sig. 

- Det viktiga i att bara få prata om sin 

situation. 

- Äldre fysiskt, men lika unga psykiskt. 

- Upplevelse av förvirring kring vad 

sjukvårdspersonal sade. 
 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

           

Hutton, J.M. & Perkins, 

S.J. (2008). A qualitative 

study of men’s experience 

of myocardial infarction. 

Psychology, Health & 

Medicin, 13(1), 87-97. 

 

Land: England. 
 

Undersöka hur mäns 

upplevelse av hjärtinfarkt 

och hjärt rehabilitering 

Metod: Kvalitativ med 

induktiv ansats. 

Design: Explorativ. 

Population: Alla män 

som haft en första 

hjärtifarkt inom de senaste 

6månaderna och deltog 

vid ’Cardiac Health and 

Rehabilitation Service. 

Urvalsförfarande: 
Konsekutivt urval. 

Bortfall: 0. 

Studiegrupp: 

10st män  

Ålder: 40-70år (m=58.5år) 

Datainsamlings metod:  

Semi-strukturerade 

intervjuer vid två tillfällen. 

Analys: Fenomenologisk 

71% 

Grad 2 

 

Styrkor: 
- Tydligt 

urvalsförfarande. 

- Relationen 

forskare/urval är 

tydligt beskrivet. 

- Analys tydligt 

beskriven. 

- Logiskt resultat 

 

Svagheter:  
- Inget etiskt 

resonemang eller 

tydligt 

godkännande 

från etisk 

kommitté. 

- Oklart om 

datamättnad 

eller 

analysmättnad 

rådde.  

- Några deltagare kände sig bättre än de 

gjorde före sin hjärtinfarkt, detta 

relaterat till att de gjort hälsosamma 

livsstilsförändringar. 

- Upplevelse av att utskrivning skedde 

för fort, att det varit för många olika 

vårdgivare, otillräcklig information och 

läkares tillgänglighet 

- Kamratskap i rehab.grupper men 

några upplevde träningen för lätt då 

gruppen var ojämn. 

- Upplevelse av anhöriga som 

överbeskyddande samtidigt som flera 

kände en brist av detta. 

- Mer vaksamhet; rädsla och osäkerhet 

kring vad man kan göra och inte. Helst 

vara nära sjukhus. 

- Upplevelse av förändring av identitet 

– känsla av att vara äldre. 

- Ilska och frustration över att ha 

drabbats. 

- Större fokus på det viktiga i livet. 

 

 

 

 



  

 
 

           

Kristofferzon, M-L., 

Löfmark, R. & 

Carlsson, M. (2007). 

Striving for balance 

in daily life: 

experiences of 

Swedish women and 

men shortly after a 

myocardial 

infarction. Journal 

of Clinical Nursing, 

16(2), 391-401. 

 

Land: Sverige. 

Utforska män och 

kvinnors erfarenhet av 

det dagliga livet. 

Fokus var på problem, 

problem hantering och 

support från socialt 

nätverk från 

hjärtinfarkt och fram 

till intervju som ägde 

rum 4-6mån efter 

hjärtinfarkten. 

Metod: Kvalitativ med 

induktiv ansats. 

Design: Deskriptiv och 

retroperspektiv. 

Population: Personer 

som haft en hjärtinfarkt 

och behandlats på ett 

sjukhus i mellersta 

Sverige. 

Urvalsförfarande: 

Konsekutivt urval av 74 

kvinnor och 97 män. 

Bortfall: 1 man. 

Studiegrupp: 

20st kvinnor 

20st män 

Ålder: Kvinnor 47-88år 

(m=65år) 

Män 48-90år (m=66år) 

Datainsamlings metod: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

inspirerad av Graneheim 

och Lundman (2004). 

85% 

Grad 1 

 

Styrkor: 
- Tydligt 

urvalsförfarande, 

analysförfarande och 

datainsamlingsförfar

ande. 

- Relationen 

forskare/urval 

beskriven. 

- Förförståelse 

hanterad i 

datainsamlingsfas. 

- Tydligt resultat. 

 

Svagheter: 
- Oklart om 

datamättnad och 

analysmättnad rådde. 

 

- Bröstsmärta vid fysisk ansträngning. 

- Irritation, ilska, depression, nära till tårar, 

skuld för att vara belastning. 

- Rädsla för ny hjärtinfarkt, döden och 

bristande kunskap om sjukdomen. Oron 

begränsade aktivitet i tidig återhämtning. 

- Låg motivation och starkt begär efter tobak 

och alkohol gav problem med 

livsstilsförändringar och påverkade 

välbefinnande och hälsa negativt. 

- Svårt att acceptera sin hjärtinfarkt 

- Mer tålmodighet och lyhördhet för kropps 

sensationer. Våga säga nej till krav från 

omgivningen. 

- Missnöje med att anhöriga inte fått 

information om begränsningar och reaktioner 

de kan uppleva. 

- Problem med information från läkare pga 

läkaren för stressad/intensiv, inte tagit männen 

på allvar eller bristande kontinuitet. Visste inte 

vilken läkare som var deras  

patientansvarige. 

- Missnöje med outtalad information från 

vårdgivare så som: 

Vem de ska kontakta vid problem, inte blivit 

erbjudna att delta i rehab.program, behov för 

tidigare återbesök och oftare till läkare och 

bättre komponerade rehab.grupper 

- Viktigt att ta egna initiativ och skapa 

lösningar som passar sig själv och inte enbart 

lyssna på läkaren. 



  

 
 

Kristofferzon, M-J., 

Löfmark, R. & 

Carlsson, M. (2008). 

Managing 

consequenses and 

finding hope – 

experiences of 

Swedish women and 

men 4-6 months 

after myocardial 

infarction. 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science, 22(3), 367-

375. 

 

Land: Sverige. 

Beskriva mäns och 

kvinnors erfarenheter 

av vardagligt liv 4-6 

månader efter en 

hjärtinfarkt samt deras 

förväntningar av 

framtiden. 

Metod: Kvalitativ med 

induktiv ansats. 

Design: Explorativ. 

Population: Personer 

som haft en hjärtinfarkt 

och behandlats på ett 

sjukhus i mellersta 

Sverige. 

Urvalsförfarande: 
Konsekutivt urval av 74 

kvinnor och 97 män. 

Bortfall: 1 man 

Studiegrupp: 

20 st kvinnor  

20 st män 

Ålder: 47-90 år (m=65) 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer vid 1 tillfälle. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

71 % 

Grad 2 
 

Styrkor: 
- Datainsamling, 

analysförfarande och 

urvalsförfarande 

tydligt beskrivna. 

- Resultat tydligt 

beskrivet. 

 

Svagheter: 
- Oklart om 

datamättnad och 

analysmättnad rådde. 

- Okalrt om 

forskarens 

förförståelse tagits 

hänsyn till. 

- Oklart om resultat 

är överförbart till 

annan kontext. 

- Känsla av försämrad hälsa månaderna efter 

hjärtinfarkten. 

- Ökad motivation att sluta röka. 

- Försämrad livskvalitet relaterat till rökstopp. 

- Driv efter att få fortsätta som ’vanligt’. 

- Upplevelse av att bli undviken. 

- Känsla av att vara värdelös och orolig över 

framtida fysisk svaghet. 

- Rädsla över ensamhet, att testa gränser, vara 

fysiskt aktiva samt att resa för långt ifrån ett 

sjukhus. 

- Känsla av ’utanför samhället’ -> Längtan 

tillbaka till arbetsliv, det ’normala’. 

- Längtan att få diskutera sin prognos med 

läkare samt fortsatt kontakt med hjärtläkare. 

- Mer fatigue, andfåddhet och bröstsmärtor nu 

än innan infarkt. 

- Blandad stöttning av anhöriga. 

- För höga krav från anhöriga som ej förstod 

allvaret. 

- Känsla av att ha fått en andra chans till livet. 

- Större njutning av livet -> lättare att ta vara 

på vänner, ta vara på möjligheter och vänner. 

- Mindre rädsla för döden. 

- Hopp om att få återkomma till samma form 

som innan infarkt. 

- Det viktiga i att komma tillbaka snabbt från 

insjuknandet genom aktiviteter med vänner, 

resor etc.  

-Viktigt att få stå i tjänst till samhället, men 

under sina egna förutsättningar. 

 


