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Abstrakt 
Att drabbas av hjärtinfarkt kan innebära att kastas från ett frisk till ett 
livshotande tillstånd på nolltid. Sex av tio som drabbas av hjärtinfarkt är män. 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva mäns upplevelser i vardagen 
efter en hjärtinfarkt. Systematiska artikelsökningar utfördes i tre bibliografiska 
referensdatabaser – PubMed, Cinahl och Psycinfo. Fjorton vetenskapliga 
artiklar kvalitetsgranskades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys 
med manifest ansats. Fem kategorier framkom; Att inte acceptera att ha 
drabbats; Att få en andra chans; Att känna inre och yttre begränsningar; Att 
relationer till andra förändras; Att känna obehag inför framtiden. Variationer i 
hur män upplever vardagen efter hjärtinfarkt skulle kunna förklaras utifrån 
begreppet Känsla Av SAMmanhang – KASAM.  I mötet med patienten bör 
sjuksköterskan ha i åtanke att KASAM, och särskilt begripligheten, har 
betydelse för patientens förmåga att hantera sin rehabilitering. En 
omvårdnadsintervention som sjuksköterskan kan använda för att öka 
begripligheten för patienten kan vara ömsesidig målsättning (Mutual Goal 
Setting – MGS).  
 
Nyckelord: hjärtinfarkt, män, upplevelse, kvalitativ innehållsanalys, KASAM, 
litteraturstudie 
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Att drabbas av en akut sjukdom kan hända vem som helst. Det medför att den som drabbas 

kastas från att kanske vara helt frisk till att vara i ett livshotande tillstånd på nolltid (Toombs, 

1993). Hjärtinfarkt är en akut sjukdom som beskrivs som en mycket traumatisk upplevelse på 

flera plan - fysiskt, psykiskt och psykosocialt (Svedlund, Danielson & Norberg, 2001). Personen 

som drabbas upplever en abrupt förändring från välmående till att vara allvarligt sjuk och blir 

påmind om sin egen dödlighet (ibid.). Vid allvarlig sjukdom hotas enligt Morse (2001) självets 

integritet. Detta försätter den drabbade i ett tillstånd som karaktäriseras av en pendling mellan 

uthärdande och lidande. När lidandeprocessen genomlevts omvärderar människor livet och 

beskriver sig själva som ”rikare” genom upplevelsen av lidandet (ibid.). 

 

Enligt Söderberg (2009) är människors upplevelse av sjukdom personlig, individuell, subjektiv 

och ofta svår att beskriva. Krantz (2002) menar dock att det finns ett samspel mellan biologiska 

och sociala faktorer som kan påvisa skillnader på hur män och kvinnor upplever sjukdom. De 

biologiska faktorerna förklarar framförallt förekomsten av olika sjukdomar som exempelvis 

hjärtinfarkt, där män löper en större risk att drabbas. De sociokulturella skillnaderna kan delas 

upp i två olika faktorer, strukturell och individuell, där skillnaderna mellan hur män och kvinnor 

upplever sjukdom har att göra med de olika roller de har i samhället och familjen. Män har oftast 

mindre antal roller i livet. Ett exempel är att män har svårare att anpassa sig till att vara 

arbetslösa eller vara sjukskrivna än kvinnor (Krantz, 2002). 

 

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken såväl i Sverige som i världen. Ungefär 

18 miljoner människor dör av någon form av hjärt- och kärlsjukdom runt om i världen varje år. I 

takt med ökad vällevnad och äldre befolkning är hjärt-kärlsjukdomar en av de största 

sjukdomsorsakerna som drabbar människor idag. I Sverige drabbades cirka 30 500 personer av 

en hjärtinfarkt 2012. Omkring 8 500 dog till följd av hjärtinfarkten (Hjärt-lungfonden, 2013). 

Drygt 6 av 10 som drabbas av hjärtinfarkt är män. Debuten hos män är ungefär tio år tidigare än 

hos kvinnor (Emslie, 2005). Män drabbas alltså tidigare än kvinnor och lever längre än kvinnor 

efter att ha drabbats (Chandra et al., 1998). 

 

Försämrad blodcirkulation till följd av kärlförträngningar eller kärlspasm i något av hjärtats 

kranskärl medför ökat hjärtarbete och ökat syrebehov för hjärtmuskulaturen. När 
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syrgastillförseln inte motsvarar hjärtmuskulaturens energibehov uppstår syrebrist - ischemi. Om 

ischemin kvarstår uppkommer en irreversibel cellskada – hjärtinfarkt. (Vasko, 2007). De största 

riskfaktorerna för hjärtinfarkt är ålder, manligt kön, ärftlighet, rökning, hypertoni, diabetes 

mellitus, glukosintolerans, negativa psykosociala faktorer, fysisk inaktivitet, övervikt och 

bukfetma. De klassiska symptomen vid hjärtinfarkt är bröstsmärta, andfåddhet och påtaglig 

allmänpåverkan. För att kunna ställa en diagnos ser man till symtomen, EKG och laboratoriesvar. 

Främst undersöks hur bröstsmärtorna artar sig, förändringar i typiska EKG mätningar, förekomst 

av infarktenzymer i serum, förhöjd SR, leukocyter och temperaturökning. (ibid.).  

 

Under de senaste 20 åren har både antalet hjärtinfarkter och antalet avlidna i hjärtinfarkt minskat 

kraftigt i Sverige. Förbättringar inom prevention, vårdrutiner och vårdmetoder har bidragit till 

minskningarna i såväl förekomst som död. (Hjärt-Lungfonden, 2013). Den initiala medicinska 

behandlingen består av sängvila, syrgas, opiatanalgetika mot smärta, antiischemiska läkemedel 

och antitrombosläkemedel. Vid konstaterad hjärtinfarkt följer oftast aktiv handläggning i form av 

PCI (perkutan coronar intervention) alternativt CABG (coronar arteriell bypass graft). 

Tillämpningen av tidig invasiv behandling medför kortare vårdtid, förbättrar prognosen på kort 

och lång sikt samt minskar behovet av efterföljande interventioner (Grech & Ramsdale, 2003). 

 

Personer som haft en hjärtinfarkt bör inför utskrivning från sjukhus och ute i primärvården 

utbildas om riskfaktorer och behovet av livsstilsförändringar. De tidiga rekommendationerna 

avseende livsstilsförändringar inkluderar rökstopp, optimerad kroppsvikt, daglig motion, 

förändrad kost och blodtryckskontroll. Sjuksköterskan kan spela en avgörande roll i detta 

preventiva arbete då evidensen bekräftar att hanteringen av riskfaktorer förbättrar det kliniska 

utfallet och livskvaliteten för de drabbade (Albert, 2007). Att tidigt återvända till normala 

aktiviteter, däribland att arbeta, uppmuntras idag så snart som två veckor efter en akut 

hjärtinfarkt (Denniss, 2013). 

 

Tiden efter en hjärtinfarkt för med sig förändringar inte bara för den drabbade, utan även för den 

drabbades omgivning. Det som drabbat en familjemedlem har effekt på hela familjen (Black & 

Lobo, 2008; Tomlinson & Åstedt-Kurki, 2008). Anhöriga till en person som drabbats av 

hjärtinfarkt upplever ofta situationen som stressande, skrämmande och oviss. Samtidigt som den 
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drabbade lider av sin hjärtinfarkt så lider också de närstående. De anhöriga lever i en parallell 

värld, där vardagen ska fungera som vanligt samtidigt som de ska hantera situationen med den 

drabbade (Azoulay et al., 2003). Viktiga faktorer för att anhöriga lättare ska kunna hantera 

situationen är att de känner att de blir informerade om behandlingen, får kontinuerliga 

uppdateringar om tillståndet och får ta del av vilka behandlingsåtgärder som är aktuella. För att 

klara situationen bättre måste de anhöriga få stöd och uppmuntran så att de till fullo kan använda 

sina individuella egenskaper och resurser för att hantera situationen (Johansson, Fridlund & 

Hildingh, 2005).  

 

White och Lockyer (2001) menar att forskningen inom hjärt- och kärl sjukdomar är olika för 

män och kvinnor. De menar att den biomedicinska forskningen är riktad mot män, emedan 

upplevelsen efter bland annat en hjärtinfarkt är mer utforskad hos kvinnor. I början på 2000-talet 

fokuserades den mesta forskningen inom hjärt- och kärlsjukdomar på unga vita män. Under 

senare år ändrades inriktningen till att vara mer könsneutral (Doyal, Payne & Cameron, 2003). 

Däremot finns det en kunskapslucka i forskningen vad gäller upplevelsen för män som drabbats 

av hjärtinfarkt, där man missar att hantera betydelsen av mäns maskulinitet i frågor som 

sårbarhet, sjukdom och rehabilitering (White & Lockyer, 2001). De studier (Holliday, Lowe & 

Outram, 2000: Sjöström-Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2011: Stevens & Thomas, 2012; White, 

Hunter & Holttum, 2007) som genomförts kring vardagen efter hjärtinfarkt har i huvudsak 

fokuserat på kvinnors upplevelser. Andra studier (Andersson, Borglin & Willman, 2013: 

Hildingh, Fridlund, Lidell & Zimmerman, 2006; Salminen-Tuomaala, Åstedt-Kurki, Rekiaro, & 

Paavilainen, 2012) har inkluderat både män och kvinnors upplevelser efter en hjärtinfarkt utan 

åtskillnad på kön.  

 

Det är viktigt för sjukvårdspersonal som har att göra med patienter med hjärt- och kärlsjukdomar 

att förstå skillnaderna i upplevelse av sjukdom mellan män och kvinnor (White, 2003). 

Därigenom skapas bättre möjligheter att tillmötesgå och tillgodose de särskilda krav för en god 

vård som riksdagen ställt upp i hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 a §. Kraven 

innefattar bland annat patienternas delaktighet, kontinuitet, integritet och autonomi i vården. 
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Ur omvårdnadsperspektiv är mäns individuella behov viktiga att förstå. En fördjupad förståelse 

och ökad kunskap kring denna specifika sjukdomsupplevelse skapar förutsättningar för 

omvårdnad utformad utifrån mäns behov. Detta för att kunna ge bästa möjliga vård såväl under 

sjukhusvistelsen och som tiden efter utskrivning. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva hur män upplever vardagen efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Systematiska artikelsökningar utfördes i tre bibliografiska referensdatabaser – PubMed, Cinahl 

och PsycInfo. PubMed är en stor referensdatabas inom medicin och omvårdnad. Den täcker 

emellertid inte allt inom omvårdnad. Cinahl innehåller fler omvårdnadstidskrifter och utgör 

därmed ett bra komplement till PubMed. PsycInfo är en referensdatabas inom psykologi men 

täcker även in relaterade discipliner så som medicin och omvårdnad. De systematiska 

artikelsökningarna utgick ifrån fritextorden; ”myocardial infarction”; ”experience*”; ”qualitative 

study”; ”daily life”; ”life change event”. Fritextord användes för att hålla sökningen bred och 

öppen. Sökningarna inleddes med slagningar på de enskilda sökorden. Därefter kombinerades 

sökorden på olika sätt med den booleska sökoperatören AND (se tabell 1). Med detta 

tillvägagångssätt riktas sökningen enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 72) mot ett 

avgränsat område, samtidigt som de mest relevanta artiklarna ringas in. Artikelsökningens 

inklusionskriterier var: kvalitativa studier, artiklar publicerade år 1998-2013 och manliga 

hjärtinfarktspatienter. Artiklar med titlar som överensstämde med litteraturstudiens syfte 

plockades ut i ett första skede. Därefter lästes abstrakten igenom och om dessa svarade mot syftet 

lästes artikeln extensivt. I slutändan identifierades 14 artiklar som svarade mot syftet. I studier 

där både män och kvinnor var inkluderade, lades fokus enbart på männens upplevelser.   
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Tabell 1 Systematisk litteratursökning 

PubMed 2013 09 09 

Söknr *)  Sökordstermer  Träffar Valda artiklar 

#1  Myocardial infarction  189882  

#2  Experience*   666273 

#3  #1 AND #2 

  (Filter: Full text, humans, 5323  

English, male) 

#4  #3 AND Qualitative study 68  9 

PubMed 2013 09 11 

#5  Life change event  20980 

#6  #1 AND #5   325 

#7  #6 AND #2   73 

#8  #7 AND Qualitative study 19  1 

Cinahl 2013 09 11 

#1 Myocardial infarction  25430 

#2 Daily life   3375 

#3 #1 AND #2   35  1 

Psycinfo 2013 09 11 (Filter: Peer reviewed) 

#1 Myocardial infarction  3044 

#2 Experience*   296855 

#3 #1 AND #2   428 

#4 Qualitative study  110321 

#5 #3 AND #4   55  3 
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Kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet bedömdes genom kritisk granskning och värdering i enlighet 

med Willman et al. (2011). Ett granskningsprotokoll framtaget för kvalitetsbedömning av studier 

med kvalitativ metod användes för de 14 artiklarna (se Willman et al., 2011, s. 175f). Innehållet i 

granskningsprotokollet modifierades för att kunna appliceras på den aktuella litteraturstudien. I 

utgångsläget innehöll protokollet 14 frågor med tre svarsalternativ – ja, nej och vet ej. Frågorna 

som avsåg datamättnad och analysmättnad ströks, då de inte bedömdes som relevanta för artiklar 

analyserade med en kvalitativ innehållsanalys. Frågor som renderade i ett positivt svar tilldelades 

ett (1) poäng. Negativa eller inadekvata svar renderade i noll (0) poäng. För att kunna vikta och 

jämföra olika studier mot varandra räknades de sammanlagda poängsummorna om till procent 

(Willman et al., 2011, s. 108). Utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) rekommendation 

har tre olika kvalitetsnivåer använts – låg (60-69 %), medel (70-79 %) och hög (80-100%). Av 

de 14 artiklarna bedömdes 10 vara av hög kvalitet, 2 medel kvalitet och 2 låg kvalitet. Ingen 

artikel fick mindre än 67 % vid kvalitetsbedömningen.  Artiklarna med låg kvalitet inkluderades 

då de innehöll rikligt med beskrivningar som svarade mot syftet. En översikt av artiklarna 

presenteras i tabell 2.   

Tabell 2. Kvalitetsgranskade artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/År Typ av 
studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Allison & Cambell 

/2009 

 

 

Kvalitativ 7 män Semistrukturerade 
intervjuer/ Grounded 
theory 

Männen upplevde 
besvikelse med livet 
främst när det kom till 
arbetslivet, att spänning 
och stress släppte efter 
hjärtinfarkten, en känsla 
av att behöva hålla skenet 
uppe för att inte låta andra 
få veta vad som skett och 
en känsla av att vara 
oövervinnerlig. 

Hög 
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Tabell 2. Forts. Kvalitetsgranskade artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/År Typ av 
studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Bergman & 
Berterö/ 2003 

 

 

Kvalitativ 7 män och 6 
kvinnor 

Semistrukturerade 
intervjuer/ Grounded 
theory 

Deltagarnas upplevelser 
av hjärtinfarkten tvingade 
dem till en reorientering 
av livet. De uttryckte en 
önskan och längtan om att 
fortsätta leva utifrån nya 
prioriteringar i livet. 

 

Hög  

 

Brink et al./2006 

 

 

Kvalitativ 10 män och 
11 kvinnor 

Semistrukturerade 
intervjuer/ Grounded 
theory 

Deltagarna såg sitt aktiva 
jag som hotat av fatigue 
och andra hälsoproblem. 
Fatiguen hindrade 
deltagarna från att ta del 
av aktiviteter som de gjort 
före hjärtinfarkten. 
Samtidigt framstod 
reorienteringen av det 
aktiva jaget som centralt i 
återhämtningsprocessen. 

Hög  

 

Clark / 2003 

 

 

Kvalitativ 8 män och 6 
kvinnor 

Semistrukturerade 
intervjuer/ Kvalitativ 
innehållsanalys 

Deltagarna beskrev sina 
upplevelser efter 
hjärtinfarkten som svåra, i 
termer som rädsla, fruktan 
och oro. Många av 
deltagarna ansåg att stress 
spelade en större roll för 
att utveckla en hjärtinfarkt 
än andra riskfaktorer, så 
som rökning och diet.    

  

Låg 
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Tabell 2. Forts. Kvalitetsgranskade artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/År Typ av 
studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Condon & 
McCarthy/ 2006 

 

 

Kvalitativ 9 män och 1 
kvinna 

Semistrukturerade 
intervjuer/ Tematisk 
analys 

Hjärtinfarkten föranledde 
livsstilsförändringar bland 
deltagarna. Deltagarna 
upplevde emellertid att 
implementeringen av flera 
livsstilsförändringar på en 
gång var problematisk. De 
saknade stöd av 
professionell hjälp från 
samhället och upplevde 
även frustration på grund 
av överbeskyddande 
familjemedlemmar.  

Hög  

 

Dullaghan et 
al./2013  

 

 

Kvalitativ 11 män och 
4 kvinnor 

Semistrukturerade 
intervjuer/ Deduktiv 
ansats 

Patienter med NSTEMI 
uttryckte en annorlunda 
uppfattning om sin 
sjukdom jämfört med 
STEMI-patienterna. 
NSTEMI-patienterna 
upplevde osäkerhet kring 
symtom och diagnos 
vilket orsakade 
missuppfattningar om 
allvaret i deras tillstånd. 
NSTEMI-patienterna 
visade mindre 
beslutsamhet för 
livsstilsförändringar.  

Hög  

 

East & Brown/ 
2004 

 

  

Kvalitativ 14 män och 
6 kvinnor 

Semistrukturerade 
intervjuer/ Tematisk 
analys 

I stort sett alla patienter 
tyckte att rehabiliteringen 
och dess tjänster var bra 
och användbara, däremot 
så skulle de vilja se ett 
mer individuellt anpassat 
program. 

Hög  
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Tabell 2. Forts. Kvalitetsgranskade artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/År Typ av 
studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Eriksson et al. / 
2009	  

 

 

Kvalitativ 15 par, 11 
män och 4 
kvinnor samt 
deras 
partners 

Semistrukturerade 
intervjuer/ Kvalitativ 
innehållsanalys 

Parens upplevelser efter 
utskrivning från sjukhuset 
efter hjärtinfarkten bestod 
i ett fysiskt och mentalt 
hemvändande. 
Hjärtinfarkten medförde 
olika förändringar i hälsan 
och självet hos 
patienterna. Paren 
uttrycket även att de 
återvände till eller 
längtade efter det vanliga 
livet.   

Hög  

 

Gregory et al. / 
2006 

 

 

Kvalitativ 35 män och 
18 kvinnor 

Fokusgruppsintervjuer, 
5 fokusgrupper med 
enbart män, 2 
fokusgrupper enbart 
kvinnor och 2 
fokusgrupper med både 
män och kvinnor/ 
Grounded theory 

Deltagarna uttryckte 
önskemål om långsiktig 
uppföljning och stöd från 
sjukvården efter 
hjärtinfarkten för att 
underlätta 
livsstilsförändringar. 

Medel  

 

Hogg et al./2007	  

 

 

 

Kvalitativ 6 män Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
tolkningsanalys 

Tre teman kom fram. 
Svårighet att reflektera, 
Behov att få prata och att 
återgå till det normala 
livet. De tre temana var 
det viktiga för dessa män i 
deras tid efter infarkten. 

 

 

Hög  
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Tabell 2. Forts. Kvalitetsgranskade artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/År Typ av 
studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Hutton & Perkins/ 
2007 

 

 

Kvalitativ 10 män Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Fenomenologisk 
tolkningsanalys 

Deltagarna upplevde såväl 
kognitiva som 
känslomässiga reaktioner i 
efterförloppet av 
hjärtinfarkten. Flera 
deltagare upplevde 
förändringar i roller och 
relationer. Hjärtinfarkten 
föranledde även 
livsstilsförändringar. 
Deltagarna upplevde i 
allmänhet 
hjärtrehabiliteringen som 
något positivt.   

Medel  

 

Kristofferzon et al./ 
2007 

 

 

Kvalitativ 19 män och 
20 kvinnor 

Semistrukturerade 
intervjuer/ Kvalitativ 
innehållsanalys  

Fysiska symtom och 
emotionell oro var de 
vanligaste beskrivna 
problemen de närmaste 
månaderna efter en 
hjärtinfarkt. Problemen 
hanterades genom att lita 
till sin egen förmåga, 
attityd- och 
beteendeförändringar, ta 
egna beslut och agera 
utifrån dessa. Nätverket 
var generellt sett 
stödjande men de 
intervjuade upplevde 
ganska ofta 
kommunikationsproblem i 
kontakt med sina nätverk. 

 

Hög  
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Tabell 2. Forts. Kvalitetsgranskade artiklar som ingår i analysen (n=14) 

Författare/År Typ av 
studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

(Hög, 

Medel, 

Låg) 

Kristofferzon et al/ 
2008	  

 

 

Kvalitativ 20 män 
och 20 
kvinnor 

Semistrukturerade 
intervjuer 

Patienter bör få längre 
stöd och än de tre 
månader som nu är 
vanligt, vidare bör 
patienterna och deras 
närstående få en större roll 
i att utforma 
rehabiliteringen. 

Hög  

 

Wiles/ 1998	  

 

 

Kvalitativ 13 män 
och 12 
kvinnor 

Semistrukturerade 
intervjuer/ Grounded 
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Analys 	  

De utvalda artiklarna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. En manifest ansats innebär att fokus riktas mot 

textens synliga och uppenbara innehåll, utan anspråk på tolkningar av underliggande innebörd. 

Själva analysenheten utgjordes av de 14 utvalda artiklarna. Analysenheten lästes igenom två 

gånger av författarna på egen hand för att skapa en bättre kännedom om texten och kunna bilda 

sig en självständig uppfattning. Därefter diskuterade författarna sina uppfattningar om 

analysenheten tillsammans. I nästa steg extraherades 269 textenheter (ord, fraser och stycken) ut 

som bedömdes svara mot syftet (Graneheim & Lundman, 2004) ur analysenheten. Textenheter 

skrevs in i ett worddokument och numrerades, för att underlätta identifiering om behov för detta 

skulle uppstå. I nästa steg kondenserades textenheterna (nedkortning av texten men med 
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bibehållet innehåll). Vid kondenseringen exkluderades 48 textenheter då det visade sig vid en 

närmare granskning att de inte svarade mot syftet. Därefter kodades de kondenserade 

textenheterna utifrån dess hela kontext. Koden beskriver Graneheim och Lundman (2004) som 

en etikett för själva textenheten. Koderna jämfördes utifrån likheter och skillnader och delades in 

i underkategorier utifrån likheter (Ibid.). Rent praktiskt skrevs textenheterna in i ett 

worddokumentet. Därefter skrevs samtliga textenheten ut på papper och klipptes isär. De 

textenheter som uppvisade likhet med varandra lades i samma hög eller underkategori 

(underkategori 1). Samtliga underkategori 1 skrevs in i ett worddokument och delades därefter in 

i nya underkategorier (underkategori 2) utifrån likheter. Avslutningsvis skapades slutkategorier 

steg för steg utifrån underkategori 2. Med detta förfarande har författarna haft som avsikt att 

underlätta själva kategorisering vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) är själva kärnan i 

kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 
Resultatet presenteras utifrån analysens fem slutkategorier. Slutkategorierna redovisas nedan i 

tabell 3. 

 

Tabell 3 Översikt av slutkategorier (n=5) 

Slutkategorier 

Att inte acceptera att ha drabbats  

Att få en andra chans  

Att känna inre och yttre begränsningar 

Att relationer till andra förändras 

Att känna obehag inför framtiden 

 

 

Att inte acceptera att ha drabbats 

I några studier (Allison & Campbell, 2009; Dullaghan Lusk, McGeough, Donnelly, Herity & 

Fitzsimons , 2013; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007) beskrevs att män hade det svårt att 

acceptera att de verkligen hade drabbats av en hjärtinfarkt och betraktade diagnosen som 
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overklig. Beroende på hur allvarlig hjärtinfarkten var upplevde männen diagnosen olika, hade de 

fått en lindrigare hjärtinfarkt var de mer tveksamma till om diagnosen verkligen var rätt 

(Dullaghan et al., 2013). ”I am still a bit unsure how much of a heartattack it was” (Dullaghan et 

al., 2013, s. 5). I studier (Dullaghan et al., 2013; Kristofferzon et al. 2007) beskrevs hur män till 

och med efter att ha blivit överbevisade av läkare, inte riktigt trodde på diagnosen och ifrågasatte 

den istället. ”…in fact it wasn´t an infarct even if they class it as one…” (Kristofferzon et al., 

2007, s. 395).  

Några av männen kände sig oövervinnerliga före hjärtinfarkten. Olika anledningar som till 

exempel att de var unga eller levde ett normalt hälsosamt liv utan cigarretter och övervikt gjorde 

att de inte ansåg att de var i riskgruppen för hjärtinfarkt. Även andra män där symptom funnits 

upplevde många aldrig det som möjligt att en hjärtinfarkt kunde drabba dem (Allison & 

Campbell, 2009). Känslan av att det drabbar andra och inte mig var en upplevelse som män 

beskrev i Kristofferzon et al.(2007) studie. ”…surprised, it shouldn´t have happened to 

me…neither smoker or overweight…all the test values have been fine…” (s. 395) 

När män upplevde hjärtinfarkten som overklig och diagnosen som tveksam, ledde det till att de 

hade svårare att anpassa sitt liv utifrån de nya förutsättningarna och upplevde förändringar som 

onödiga (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). I en studie (Dullaghan et al., 2013) beskrevs 

att män tänkte att hjärtinfarkten bara var något tillfälligt och att de snart skulle vara tillbaka till 

det normala.  

I would have thought short term now because hopefully I am only going to get better. I don´t see 

any reason I would have it longterm. It was just a mishap (Dullaghan et al., 2013 s. 5).   

 

Att få en andra chans 

I några av studierna (Condon & McCarthy, 2006; Kristofferzon et al., 2008; Wiles, 1998) 

beskrevs upplevelsen av att få en andra chans. Män såg, trots sin hjärtinfarkt och tillståndet efter 

hjärtinfarkten, ändå positivt på framtiden och såg det som en chans till ett nytt, bättre och 

sundare liv (Bergman & Berterö, 2003; Dullaghan et al., 2013; Eriksson, Asplund & Svedlund, 

2009; Hogg, Garratt, Shaw & Tagney, 2007; Hutton & Perkins, 2007; Kristofferzon et al., 2007). 

Män upplevde att de haft tur som överlevt (Condon & McCarthy, 2005; Wiles, 1998).  
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I think I was just lucky, some would tell you that I was extremely lucky, so I will have to make the 

most of it… (Condon & McCarthy, 2006, s. 39).  

I flera studier (Bergman, & Berterö, 2003; Brink, Karlson & Hallberg, 2006; Condon & 

McCarthy, 2006; Hogg et al., 2007; Kristofferzon et al. 2008; Wiles, 1998) beskrevs att män 

ville återgå till hur livet var före hjärtinfarkten, att helt enkelt få återgå till det normala. Män 

upplevde en andra chans som ett tillfälle att förändra och förbättra livet i framtiden. Att inte bara 

återgå till det normala utan att försöka skapa ett bättre och sundare sitt liv (Condon & McCarthy, 

2006; Gregory, Bostock & Backett-Milburn, 2006; Kristofferzon, et al., 2008; Wiles, 1998).  

I don´t want this to happen to me again, it´s quite simple. The doctor said in the hospital, Íf you 

change your ways, do some exercise, change your eating habits, you´ll stand more chance of it not 

happening to you´. So that´s just made me change the best I can. (East, Brown, & Twells, 2004, s. 

206). 

Vidare visade studier (Dullaghan et al., 2013; Wiles, 1998) att hjärtinfarkten beskrevs i form av 

en varningssignal eller väckarklocka från livet männen levt innan infarkten. Män upplevde att 

framtiden var nu i deras händer och att det var upp till dem själva att ta tillvara på sin andra 

chans. ”In a way it is good, I think it was the wakeup call that I needed. I needed a kick up the 

backside” (Dullaghan et al., 2013, s. 5).  

Studier (Allison, & Campbell, 2009; Condon & McCarthy, 2009; Dullaghan et al., 2013; 

Gregory et al., 2006; Wiles, 1998) visade på att männen kände det som en ny chans att få leva 

både sundare, ta tillvara på livet och göra det så bra som möjligt.  

Yes, the heartattack has impacted my lifestyle but for the better, I have stopped smoking – for six 

weeks coming. Plus I am eating better (Dullaghan et al., 2013 s. 5).  

I många av studierna (Allison & Campbell, 2009; Condon & McCarthy, 2006;East et al., 2004; 

Gregory et al., 2006; Hutton & Perkins 2008; Kristofferzon et al., 2007) beskrevs att män 

upplevde förändringar i sig själv som inte hade hänt om inte de drabbats av hjärtinfarkten.  

I´m more comfortable saying I´m not going to do that because I just don´t feel like doing it you 

know, I don´t have to justify myself (Hutton & Perkins, 2008, s. 92). 
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I Kristofferzon et al. (2008) studie upplevde män det som viktigt att både hjälpa andra och att 

unna sig själv något var viktigare nu än före hjärtinfarkten ”…summarize a little more…what´s 

essential and what´s not essential in life…” (s. 372). 

Att känna inre och yttre begränsningar 

I studier (Allison & Campbell, 2009; Bergman & Berterö, 2003; Condon & McCarthy, 2006, 

East et al., 2004; Eriksson et al., 2009; Hogg et al., 2007; Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon 

et al., 2007; 2008; Wiles, 1998) beskrev män att vardagen upplevdes mer begränsad efter 

hjärtinfarkten. Män upplevde i större eller mindre utsträckning begränsningar på flera plan – 

fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt. Begränsningarna upplevdes komma såväl inifrån som 

påtvingade utifrån. Studier (Brink et al., 2006; Kristofferzon et al., 2008) visade att män 

upplevde en inre begränsning i form av mer trötthet i vardagen. Bristen på energi begränsade 

vardagen på så sätt att de tvingades till vila efter lättare fysisk ansträngning och att de behövde 

gå och lägga sig tidigare på kvällen än förut. ”When the clock strikes 8 p.m. I want to go bed, 

and that´s not like me.” (Brink et al., 2006, s. 407). I ett par studier (Hutton & Perkins, 2008; 

Kristofferzon et al., 2008)beskrevs att män upplevde att deras hälsa försämrats efter 

hjärtinfarkten och att de kände sig äldre än tidigare.   

I always thought of myself as relatively young and healthy and I feel like I´m an old man with a 

dickie heart (Hutton & Perkins, 2008, s. 91).  

I flera studier (Allison & Campbell, 2009; Clark, 2003; Kristofferzon et al., 2007; Wiles, 1998;) 

beskrevs att män upplevde att livet förändrats eller begränsats på så sätt att de kände sig tvingade 

att varva ner eller ta det lugnare. ”Having a heart attack is a thing to tell you to ”slow down” 

/…/” (Clark, 2003, s. 548).  I Allison och Campbell (2009) studie berättade en man, ”I have to 

get into my mind that it isn´t going to be the way it used to be” (s. 120). Att inte kunna göra 

saker som tidigare var ett vanligt återkommande tema i East et al. (2004) studie.  

I några studier (Bergman & Berterö, 2003; Hogg et al., 2007; Hutton & Perkins, 2008) beskrevs 

att män upplevde kroppen som förändrad. Kroppens funktion beskrevs som ett hinder som måste 

passeras och måste tas i beaktande på ett annat sätt än före hjärtinfarkten.  

/…/ every time you do something, you think are you capable or able to do it whereas before you 

don´t think about anything (Hutton & Perkins, 2008, s. 91).  
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I studier (Allison & Campbell, 2009; Wiles, 1998) beskrevs att hjärtinfarkten var så allvarlig och 

ohanterlig, trots att de överlevt, att det var meningslöst att göra livsstilsförändringar. Samtidigt 

kände de en uppgivenhet och hjälplöshet som hindrade dem från att genomföra yttre 

”påtvingade” livsstilsförändringar. I Hogg et al. (2007) studie beskrevs en känsla av 

meningslöshet i vardagen. ”Everything seems completely pointless and it sort of casts a shadow 

over everything, you know, you lose your ”joie de vivre”” (s. 658). En studie (Condon & 

McCarthy, 2006) beskrev att hjärtinfarkten begränsade männen till att bara vara i nuet. “I just 

take one day at a time (pause) sometimes it is hour by hour or even minute by minute…all I can 

say is that it is very tough…” (s. 40). 

I Allison och Campbell (2009) studie beskrevs att männen upplevde  det svårt att prata om sina 

känslor. Män förklarade att de inte kunde prata med någon. Studien visade också att män kände 

sig oförmögna att prata med sina partners och kunde inte heller erkänna för andra 

familjemedlemmar att de var ledsna och rädda. I studien ansåg män att det inte var manligt att 

prata om hälsa och känslor. I studier (Hogg et al., 2007; Kristofferzon et al., 2007) beskrevs att 

män ansåg det vara viktigt att kunna ta egna initiativ och att återfå sin självständighet. I 

Kristofferzon et al. (2007) studie upprepade männen att, ”men are brougth up to help 

themselves” (s. 396). I studier (East et al., 2004; Eriksson et al., 2009) beskrevs att män upplevde 

förändringar i sitt känsloliv efter hjärtinfarkten.  ”I´m more emotional than before, I easily 

become moved” (Eriksson et al., 2009, s. 271).  

I ett par studier (Allison & Campbell, 2009; Kristofferzon et al., 2008) uppfattade män sin 

sjukdom som en svaghet som skulle döljas och inte visas upp för omgivningen. I Allison och 

Campbell (2009) studie berättade männen om vikten att inte visa svaghet eller att hålla uppe en 

fasad. De kände att det var viktigt att visa upp sig som starka. En man som haft svår smärta en 

hel natt, klädde sig och tog på sig sina skor innan han ringde efter ambulans på morgonen. ”I 

didn´t want the neighbors seeing me like that.” (Allison & Campbell, 2009, s. 121).  

I Condon och McCarthy (2006) studie upplevde män att deras ”påtvingade” livsstilsförändringar 

hade påverkat deras sociala liv och begränsat högt värderade sociala aktiviteter som exempelvis 

att gå på puben. 
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Att relationer till andra förändras  

I studier (Condon & McCarthy, 2006; Gregory et al., 2006; Hutton & Perkins, 2008) upplevde 

män sina närstående som överbeskyddande. Att bli överbeskyddad väckte inte bara missnöje, 

utan skapade även frustration som gav upphov till spänningar i relationen mellan dessa män och 

deras närstående.  

I find that when they (family) are over protective it is very frustrating because I have always been 

active (long pause),the first day I came out of the hospital they were after blowing the washing 

machine over there and they didn’t even want me to open the plug you know’’ can you believe 

that.(Condon & McCarthy, 2006, s. 41) 

Män beskrev att bli överbeskyddad, hindrade dem från att återvinna och vidmakthåll oberoende 

(Condon & McCarthy, 2006). Män i Hutton och Perkins (2008) studie kände att återfå förlorat 

förtroende var viktigt för återhämtningen. 

I flera studier (Condon & McCarthy, 2006; Gregory et al., 2006; Hutton & Perkins, 2008; 

Kristofferzon et al., 2007; 2008) beskrevs att män uppskattade och kände stöd från sina 

närstående efter hjärtinfarkten. Stödet från närstående upplevdes ha stor betydelse vid 

livsstilsförändringarna efter hjärtinfarkten (Gregory et al., 2006; Kristofferzon et al., 2007). I 

Kristofferzon et al. (2008) studie upplevde män dåligt närståendestöd och kände sig 

bortprioriterade av sina barn.  

I studier (Gregory et al., 2006; Hutton & Perkins, 2008) beskrevs att män som deltagit i 

hjärtrehabiliteringsprogram upplevde dem i allmänhet som positiva och användbara. I Hutton 

och Perkins (2008) studie uppskattade män särskilt kamratskapet med andra 

hjärtinfarktsdrabbade. I Kristofferzon et al. (2007) studie upplevdes sjuksköterskan som en viktig 

person som stod för trygghet och visade empati. Män kände behov av mer stöd från sjukvården. I 

en studie (Gregory et al., 2006) beskrevs att män upplevde stödet de fick inte var tillräckligt, att 

det avtog med tiden och att de kände ett behov av mer långsiktig uppföljning. I Kristofferzon et 

al. studie (2007) beskrevs hur män upplevde besvikelse över att deras närstående inte fått någon 

information om eventuella begränsningar och vilka reaktioner männen kunde uppleva som 

hjärtinfarktsdrabbad. 
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Att känna obehag inför framtiden 

I studier (East et al., 2004; Gregory et al., 2006; Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon et al., 

2008) karaktäriserades mäns tankar om framtiden av känslor av sårbarhet och rädsla. I studier 

(East et al., 2004; Wiles, 1998) uttryckte män oro rädsla och nervositet för att få en ny 

hjärtinfarkt. De fysiska symptomens oförutsägbarhet skapade en oro och medförde en ökad 

medvetenhet kring och kontroll av minsta förändringar i kroppen. I Hogg et al. (2007) studie 

beskrevs hur symptomen gjorde en del deltagare påminda om att de haft en hjärtinfarkt och 

försvårade för dem att se framåt i livet.  

I worry if I´m going to have another one or not… You know, anybody have heart attack [sic] they´re 

liable to have another one, so when you feel a bit funny you wonder if it´s going to come on. It 

makes you feel nervous (East et al., 2004, s. 205) 

Män kände inte bara oro och ovisshet för sin egen framtid utan även för sin familjs (Gregory et 

al., 2006). Vidare oroade män sig för att inte kunna komma tillbaka till det normala livet och 

arbeta som tidigare (Condon & McCarthy, 2006). I studier (East et al., 2004; Hutton & Perkins, 

2008; Kristofferzon et al., 2008) beskrevs att samtidigt som män insåg nyttan av fysisk aktivitet, 

kände de en rädsla för att överanstränga sig eller göra för mycket. Rädslan fick även män att 

undvika fysiska aktiviteter.  

I Condon och McCarthy (2006) studie uttryckte män en beslutsamhet i att genomdriva 

livsstilsförändringar. Män upplevde emellertid att livsstilsförändringarna var svårare att 

genomföra än vad de förväntat sig vilket skapade en oro och rädsla för framtiden (Condon & 

McCarthy, 2006). I andra studier (Dullaghan et al., 2013; Kristofferzon et al., 2008) beskrev män 

en rädsla för att återfalla i dåliga livsstilsmönster och inte klara av att stå emot längtan att röka. 

Tanken på att i framtiden börja röka igen påverkade deras välmående negativt.  

The choice has been taken away from me whether to smoke or not, because of what have happened. 

I´m petrified of smoking. (Dullaghan et al., 2013, s. 5)      

I studier (Gregory et al., 2006; Hogg et al., 2007; Hutton & Perkins, 2008) beskrevs att 

motstridiga råd från sjukvårdens sida om vad männen fick respektive inte fick göra, i form av 

fysisk ansträngning, och otydliga förklaringar kring diagnosen orsakade förvirring bland män. I 

Kristofferzons et al. (2007) studie upplevde männen mest problem med informationen från 
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läkare. I Bergman och Berterö (2003) studie beskrevs hur ointresserad och försumlig 

sjukvårdspersonal skapade en känsla av oro och osäkerhet bland män och försvårade förståelsen 

för sambandet mellan livsstil och sjukdom. ”Wondering all the time if you are doing it 100% 

correctly… that is the question, you never know…//…most of all I was missing clear and 

unequivocal answers to my questions…” (s. 306). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur män upplever vardagen efter att ha drabbats 

av en hjärtinfarkt. Resultatet sammanfattades i fem slutkategorier: Att inte acceptera att ha 

drabbats; Att få en andra chans; Att känna inre och yttre begränsningar; Att relationer till andra 

förändras; Att känna obehag inför framtiden. 

  

Vidare visar resultatet att flertalet män fann det svårt att acceptera att de drabbats av en 

hjärtinfarkt. När männen inte accepterade diagnosen visar litteraturstudien att de hade dålig 

följsamhet i rehabilitering och ovilja att genomföra livsstilsförändringar. Att männen känner så 

skulle kunna förklaras i och med Kurpas, Mroczek och Bielska (2013) studie som behandlar 

sambandet mellan livet, sjukdomsacceptans och hälsobeteende. De menar att ju högre acceptans 

en patient har till sin sjukdom desto större är complience och motivationen till att förändra 

livsstil.  

Enligt resultatet i litteraturstudien upplevde män att de fått en andra chans när de överlevt sin 

hjärtinfarkt. De upplevde det som en väckarklocka från det, ibland, osunda leverne de haft före 

hjärtinfarkten. Detta gjorde enligt litteraturstudien att de hade en vilja att förändra sina liv. Det 

kan förstås i Petrie, Buick, Weinman och Booth (1999) studie som behandlar positiva effekter 

som kommer efter att drabbats av sjukdom. De menar att livsstilsförändringar är den vanligaste 

positiva förändringen efter att ha drabbats av en allvarlig sjukdom. Ytterligare förändringar som 

resultatet visade på var att männen såg på livet genom nya ögon och att de värdesatte tid med 

familjen i större utsträckning än före hjärtinfarkten. Norekvål et al. (2008) tar upp detta i sin 

artikel som handlar om positiva effekter som uppkommer efter att drabbats av kronisk sjukdom. 

De menar att när människor konfronterats med sin egen dödlighet så uppkommer livsexistentiella 
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frågor som exempelvis värderingar, relationer och en ny syn på vad som är viktigt i livet. Vidare 

menar de att männens prioriteringar förändras vilket bland annat tar sig uttryck i att stanna upp, 

tänka på sig själv och njuta mer av livet blir en viktig del av framtiden. Att ha drabbats av 

hjärtinfarkt och uppleva att ha fått en andra chans skulle möjligen kunna underlätta hur män 

väljer att prioritera sitt liv efter hjärtinfarkten. 

Resultatet i litteraturstudien visar att män känner både inre och yttre begränsningar. I Kärner, 

Tingström, Abrandt-Dahlgren och Bergdahl (2005) studie som behandlar viljan till att göra 

livsstilsförändringar beskrivs ett samband mellan lågt självförtroende och att inte våga släppa 

sina begränsningar. 

 

Att relationer till andra förändras framkommer i resultatet i litteraturstudien. Män upplevde att 

deras närstående blev överbeskyddande och det skapade missnöje och spänningar i relationer. I 

en studie av Tziallas och Tziallas (2010) som behandlar betydelsen av närståendestöd efter en 

hjärtinfarkt så menar de att närstående har en viktig roll i rehabiliteringen. De menar att den 

sjuke inte bör bli behandlad som sjuk i alla aspekter utan ges utrymme till att få vara delaktig och 

på så sätt stärka självkänslan och minska känslan av att vara sjuk.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att männen på olika sätt kände obehag inför framtiden. När 

männen fått bristfällig information eller dålig uppföljning från vården ökade deras otrygghet och 

oro. Resultatet visar även att männens osäkerhet grundade sig i att de inte var säkra på att de 

skulle klara av de olika livsstilsförändringar som var nödvändiga. Denna osäkerhet ökade 

männens oro ytterligare. Goodman, Firouzi, Banya, Lau-Walker och Cowie (2013) studie som 

handlar om sjukdomsupplevelse, egenvård och livskvalitet beskriver att patienter som har en 

förståelse och kunskap om sin sjukdom lättare kan anpassa sig till de nya förutsättningarna och 

har därmed ett större självförtroende i att företa sig förändringar utan att känna oro och osäkerhet. 

Hur informationen ges är avgörande och det kan förstås genom Goodman et al. (2013) som 

menar att kommunikationen mellan patient och vårdpersonal bör vara en tvåvägskommunikation 

där personalen ställer frågor till patienten som uppmuntrar till dialog och utifrån samtalet 

individanpassar informationen. 
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Förklaringen till skillnader mellan mäns upplevelser kan finnas i männens grad av Känsla Av 

SAMmanhang – KASAM. (Antonovsky, 2005). KASAM består av tre centrala komponenter som 

är intimt sammanlänkade med varandra – begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

(Antonovsky, 2005, s. 43).  

Enligt Antonovsky (2005, s.132-168) bestäms alla individers KASAM utifrån hur individen 

bemöter de livserfarenheter som han eller hon stöter på under uppväxten och det tidiga 

vuxenlivet. Antonovsky (2005, s. 101) använder tre olika nivåer av KASAM - stark, måttlig och 

svag. Nivån av KASAM är avgörande för hur en person kommer att möta en livserfarenhet som 

till exempel att drabbas av en hjärtinfarkt. Antonovsky (2005, s. 182-202) beskriver att personer 

med stark KASAM kommer att söka efter mening och lösning och kommer inte att fly undan 

eventuella problem. Personer med låg KASAM har begränsad kapacitet att anpassa sig till nya 

omständigheter. De har allvarliga tvivel över sin egen förmåga och kommer ofta att skylla sina 

egna tillkortakommanden på andra.  

Det kan alltså tänkas att män som upplever att de fått en andra chans har lättare att acceptera 

hjärtinfarkten, genomföra livsstilsförändringar och se framåt i livet jämfört med de män som 

känner sig orättvist drabbade. Enligt Antonovsky (2005, s. 50) är meningsfullheten den 

viktigaste komponenten i KASAM. Vi finner det troligt att männen med stark KASAM också 

upplever livet som mer meningsfullt än män med svag KASAM. Män som upplever livet som 

meningsfullt skulle därmed kunna hantera hjärtinfarktsdiagnosen bättre och anpassa sitt liv efter 

denna. Antonovsky (2005, s. 182-202) menar att människor med svag KASAM har en oförmåga 

att hantera nya livssituationer de ställs inför. Denna oförmåga riskerar dessutom bara att förvärra 

situationen. Det kan vara troligt att männen som fruktade en ny hjärtinfarkt och kände döden som 

nära förestående representerar en grupp av män med svag KASAM.      

I en studie av Bergman, Malm, Berterö och Karlsson (2011) undersöktes hur KASAM 

förändrades över tid för personer som drabbats av sin första hjärtinfarkt. Sett till gruppen i stort 

låg nivån av KASAM på en stabil nivå i efterförloppet. Signifikanta individuella variationer 

utvecklades emellertid över tid för en del av deltagarna. Även personer som inledningsvis 

uppvisade stark KASAM kunde uppleva en nivåsänkning. I motsats till Antonovskys hypotes 

visade resultatet att individer med inledningsvis svag KASAM kunde höja sin nivå över tid efter 

hjärtinfarkten.  
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Intervention 

Enligt Bergman et al. (2011) bör hjärtrehabiliteringen utgå ifrån ett salutogent perspektiv. Ett 

salutogent perspektiv skapar förutsättningar för att arbeta med faktorer som bevarar och 

förbättrar hälsa. Bergman et al. (2011) understryker vikten av att stärka och bibehålla KASAM 

hos personen som haft en hjärtinfarkt. Samtidigt är det viktigt att identifiera personer som 

riskerar att deras KASAM sjunker och att hjärtrehabiliteringen individualiseras (Bergman, 

Årestedt, Fridlund, Karlsson & Malm, 2012).   

I mötet med patienten bör sjuksköterskan ha i åtanke att KASAM, och särskilt begripligheten, 

har betydelse för patientens förmåga att hantera sin rehabilitering. Patienten kommer vid hög 

begriplighet (av hjärtinfarkten) uppleva mindre fysiska begränsningar, färre angina attacker, 

bättre tillfredsställelse med behandlingen och sjukdomsuppfattning. (Bergman et al., 2012)  

En omvårdnadsintervention som sjuksköterskan kan använda för att öka begripligheten för 

patienten skulle kunna vara individanpassade samtal med verktyget ömsesidig målsättning 

(Mutual Goal Setting – MGS). Enligt Meyerson och Kline (2009) är ömsesidig målsättning en 

process där sjuksköterskan och patienten tillsammans definierar patientens mål, kommer överens 

om hur dessa mål ska uppnås och utvärderas. 

 

Metoddiskussion 

Data analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats utifrån Graneheim och 

Lundman (2004). Data som bygger på intervjuer innefattar alltid flera betydelser och kommer 

alltid att till viss grad att tolkas när den bearbetas (ibid.). Den valda analysmetoden är relevant då 

den är textnära och håller sig nära empiriska data. Detta är viktigt för att kunna förstå 

upplevelserna i vardagen efter hjärtinfarkt ur männens perspektiv och minimerar författarnas 

egna tolkningar.  

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302f) uppnås tillförlitlighet i kvalitativ forskning genom 

metodologisk sundhet och tillräknelighet. Tillförlitlighet bestäms utifrån trovärdighet, pålitlighet, 

överförbarhet och bekräftbarhet. (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302f; Polit & Beck, 2008, s. 

539).  Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) bestäms trovärdigheten utifrån ”sanningen” 
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av data och dess tolkning. Trovärdigheten fastställdes genom att författarna uppmuntrade 

varandra till och diskuterade de olika centrala momenten under hela litteraturstudiens 

sammanställning. Olika tveksamheter diskuterades fram och tillbaka mellan författarna tills 

konsensus uppnåddes. Författarna har skrivit litteraturstudien inom ramen för 

sjuksköterskeprogrammet och haft en handledare som lots i analys- och skrivandeprocessen. 

Dessutom har författarna inhämtat råd och tips från medstudenter vid tre seminarier under 

sammanställningens gång. Urvalet av artiklar bidrar till beskrivningar av mäns upplevelser ur 

olika perspektiv. Enbart textenheter som svarar mot studiens syfte har inkluderats. Av de 

ursprungliga 269 textenheterna sorterades 48 bort då de vid en närmare granskning inte svarade 

mot syftet. Vidare har citat från de inkluderade studierna använts i resultatet för att styrka de 

centrala aspekterna av innehållet i de fem slutkategorierna. Enligt Holloway och Wheeler (2010, 

s. 302f) bestäms pålitligheten utifrån datas stabilitet över tid och inom rådande förhållande. 

Pålitligheten fastställdes genom att beskriva hur rapporten genomförts för att den ska kunna 

upprepas. Vidare har vi utgått ifrån publicerade vetenskapliga artiklar. Enligt Holloway och 

Wheeler (2010, s. 303) bestäms överförbarheten utifrån resultatens applicerbarhet på liknande 

kontexter. Överförbarheten fastställdes genom en väldokumenterad beskrivning av utförandet av 

kvalitetsgranskningen, tillämpningen av protokollen för kvalitetsbedömning samt hur den 

kvalitativa innehållsanalysen med manifest ansats genomförts. Med detta tillvägagångssätt har vi 

strävat efter att skapa förutsättningar för läsaren att själv kunna bedöma kontextuella likheter och 

överförbarheten av resultaten. Vi menar att resultatet skulle kunna överföras på andra män i 

liknande situation. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) bestäms bekräftbarheten utifrån 

objektiviteten i data. Bekräftbarhet fastställdes genom diskussioner mellan författarna och 

referenser till andra studier i liknande kontext. Författarna har ringa erfarenhet av hjärtinfarkter. 

Denna förförståelse kan vara en fördel då författarna inte har några egentliga förutfattade 

meningar om vad som anses vara viktigt och utmärkande i hur det upplevs av män att drabbas av 

en hjärtinfarkt. Samtidigt kan denna förförståelsen utgöra en svaghet då erfarenheten av 

kontexten är ytterst begränsad och detaljer med viktig betydelse i analysenheten kan ha missats. 
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Slutsats 

Resultatet av denna litteraturstudie visade på variationer i hur män upplever vardagen efter att ha 

drabbats av hjärtinfarkt. Litteraturstudien bidrar med en inblick i hjärtinfarktsdrabbade mäns 

vardag. Ökad kunskap om dessa mäns livssituation kan skapa bättre förutsättningar för att 

bedöma och individanpassa den vård de är i behov av. Med ett salutogent perspektiv skapas 

förutsättningar för att arbeta med faktorer som bevarar och förbättrar hälsa. Det är viktigt för 

patienten att sjuksköterskan individanpassar information och att de tillsammans kommer överens 

om och följer upp gemensamma mål. Vidare forskning bör riktas mot att bredda kunskapen om 

KASAM:s betydelse för mäns upplevelse i vardagen efter en hjärtinfarkt. 
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