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Abstrakt 
 
Sjukdom i hjärta och kärl har ökat och är i dag orsak till störst antal dödsfall och sjuklighet i 
Sverige. Hör till de livsstilssjukdomar som ökar. Den här studien belyser personers upplevelse 
av livsstilsförändring till följd av sjukdom i hjärta och kärl och beskriver ett inifrån perspek-
tiv. Den utvecklar förståelse för hur förändringen påverkar personen och livet och för att hitta 
rätt metoder i att stödja och motivera till att förändra sin livsstil. Studiens syfte var att genom 
en systematisk litteratursökning beskriva personers upplevelse av att förändra livsstil till följd 
av hjärt- och kärl sjukdom. Utgångspunkten för studien var en övergripande frågeställning om 
vad som motiverar en person med hälsoproblem till att genomföra en livsstilsförändring. Stu-
dien baserades på tio vetenskapliga artiklar och är en kvalitativ innehållsanalys. Urval för ar-
tiklar var de tio mest informationsrika artiklarna med likvärdigt kontext och publicerade på 
engelskt språk. Analysen resulterade i fyra slutkategorier: Förlust av sammanhang och be-
gränsade möjligheter i dagligt liv, hälsorådgivning och kroppens egna signaler ger insikt och 
motiverar till livsstilsförändring, försoning och acceptans ger hopp och gör det möjligt att 
lyckas med livsstilsförändring, livsstilsförändring ger möjligheter och begränsningar i socialt 
liv. Genom en ökad förståelse för personens livsvärld och sammanhang, kan sjuksköterskan 
genom en intervention hjälpa en person till insikt och motivation och genom det klarar av en 
beteende förändring av livsstil som är förenad med minskad risk att utveckla sjukdom i hjärta 
och kärl.  
 
Nyckelord:  Hjärt-kärlsjukdom, hälsorådgivning, livsstilsförändring, socialt liv, dagligt liv, 

motivation, kvalitativ, litteraturstudie 
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Omvårdnad vid hjärt- och kärlsjukdom har till syfte att understödja tillfrisknandet och att 

hjälpa personen att hantera konsekvenserna av sin sjukdom och vad det innebär inför framtida 

hälsa. Omvårdnads handlingar syftar till att stärka personens förmåga och kunskap att ta vara 

på sin hälsa genom preventiva åtgärder. I första hand handlar prevention om att stoppa sjuk-

dom innan den hinner bli utvecklad, men har den väl gjort det handlar syftet om att sakta ner 

progressionen av den etablerade sjukdomen (Hjelm et al., 2002). Blieszner (2004) och Neville 

(2003) menade i en studie att en god omvårdnad kunde lindra osäkerhet, stress och spänning 

till följd av sjukdom samt att det påverkade både fysisk och mental hälsa. I en studie av Ami-

noff och Kjellgren (2001) framkom att vid uppföljande rådgivning vid högt blodtryck berätta-

de deltagarna spontant om sin livssituation och det vanligast förekomna ämnet i deras berät-

telser var deras egen livsstil och problem med stress.  

 

I valet av livsstil ingår personens värden och mål, samt de som avgör och begränsar valet av 

liv. Vid framgångsrik behandling var det därför viktigt att förstå personens upplevelse av sin 

sjukdom samt hur det inverkade på personens livsstil (Hjelm et al., 2002). I en studie av 

Timmins (2005) menade man att en förbättring av personens livsstil vid sjukdom var ett bety-

delsefullt område inom omvårdnad och att det är viktigt att stödja personer till att förbättra 

hälsa och ökat välmående. Vid en förbättrad livsstil minskade den sannolika försämringen av 

hälsan och gav personen ett ökat välmående i allmänhet. Vidare beskrev Aminoff och Kjell-

gren (2001) att många personer med högt blodtryck ofta var medvetna om sin ohälsosamma 

livsstil och ville förändra livsstil eller hade gjort det. Många tyckte att det var svårt att föränd-

ra livsstil och kände ingen motivation att göra det. 

 

Det finns ett samband mellan livsstil och hälsa och det talas nu vanligtvis om livsstilssjukdo-

mar. Dessa sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdom, där livsstil och specifika beteende 

mönster i livet ligger till grund för ökad risk för sjukdom och död. Hälsofrämjande insatser 

handlar om livsstilsförändringar och de måste överföras i hela personens livsvärld (Hjelm et 

al., 2002). En studie av Murchier et al., (2003) menade att en förbättrad implementering av 

medicinska och livsstilsförändrande komponenter vid sekundärprevention verkade leda till 

färre antal hjärtinfarkter vid sekundärprevention. Vidare menade Timmins (2005) att personer 

som etablerat en hjärtsjukdom, aktivt kunde minska risken för nya episoder genom att föränd-

ra livsstil, vilket inkluderade att reducera riskfaktorer som rökning, fetma, diet, förhöjda ko-

lesterolvärden, diabetes och brist på motion. 
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I en studie av Kärner et al. (2003) framkom att anhöriga hade en bristande kunskap om orsa-

ken till deras närståendes hjärt- och kärlsjukdom. Av de aktuella riskfaktorerna och deras på-

verkan på sjukdomen, var det fettintaget de hade bäst kunskap om medan de visade mindre 

insikt om stress, fysisk inaktivitet och rökning. Vidare menade Hjelm et al. (2002) att vid ett 

flertal sjukdomar däribland diabetes mellitus kan primära preventiva interventioner direkt in-

riktas mot livsstilsbeteenden och även i kombination med läkemedel.  

 

Hjärt- och kärlsjukdom är i dag den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Orsaken är bara delvis 

känd och det är ett komplicerat samband mellan arv och miljö. Det finns kända riskfaktorer 

som, rökning, blodfettsrubbning och högt blodtryck. Även diabetes, övervikt, bristande fysisk 

aktivitet samt att sociala aspekter har betydelse och är faktorer som ökar risken. Riskfaktorer 

är påverkbara och största risken för insjuknande är en kombination av dessa faktorer. Det 

finns vetenskapliga belägg för att en förebyggande prevention och elimination av kända risk-

faktorer, minska risken att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom (SBU, 1997) 

 

Det var av viktigt för en person som blivit drabbad av sjukdom att få förståelse för sin sjuk-

dom, hur den påverkade livet, dess ursprung, riskfaktorer samt vilka behandlings och före-

byggande åtgärder som går att få (Grueninger, 1995 och Hjelm et al., 2002). I en studie av 

Kärner et al. (2002) framkom att personer har en varierande uppfattning i förståelse av sin 

egen sjukdom i hjärta och kärl. Personer hade med egna ord fått beskriva sin sjukdom och det 

visade sig att dessa personer hade en vag och missförstådd uppfattning om orsaken till sin 

sjukdom i hjärta och kärl. Neville (2003) menade att vid sjukdom var otydlighet och bristen 

på information en betydande orsak till stress för många personer och situationen upplevdes 

olika, utifrån hur personen bedömde sin situation, positivt eller negativt.  

 

Vissa personer var bättre än andra på att handha livet när något inträffade, förändrades eller 

att det skedde en utmaning i livet. Det är en kombination av resurser som gjorde att personen 

upprätthöll och anpassade sin förmåga att agera och bli påverkad (Blieszner, 2004). Vidare 

menade Timmins (2005) att personer behövde få en förståelse av sin sjukdom och för betydel-

sen av återhämtning och rehabilitering.  

 

Vårdpedagogik innebar att stödja personen till kunskap. Patientundervisning kan anges som 

en intervention för att hjälpa en person att ta beslut, utveckla positiva attityder och anta bättre 

beteende för hälsan (Grueninger, 1995; Strömberg, 2002). Öhman et al. (2003) menade att 
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personer som vid sjukdom välkomnade ett stöd fick en känsla av kontroll och frihet i det dag-

liga livet och lindrade sitt lidande i sjukdom. Timmins (2005) menade att en förbättring av 

livsstil är ett angeläget område i omvårdnad för sjuksköterskan då det kunde reducera sanno-

likheten för framtida återfall i sjukdom samt att det ökade välmåendet i allmänhet. Ett flertal 

studier Timmins (2005), Hjelm et al. (2002) och Strömberg (2002) beskrev att personen måste 

anpassa sitt liv och lära sig leva med konsekvenserna av sin sjukdom och med det följer upp-

levelser av att få kunskap och kontroll över sjukdomen och livet.  

 

Genom att få kunskap och förståelse för personers upplevelse av livsstilsförändringar kunde 

sjuksköterskan få en förståelse för vad som motiverade en person med hälsoproblem till att 

genomföra en livsstilsförändring. Genom en bekräftande dialog samt genom att stödja och an-

vända behandlande metoder kunde personen få en stärkt förmåga att själv hantera situationen 

(Willman et al., 2005). Strömberg (2002) menade att sjuksköterskorna har förvärvat mer och 

mer medvetenhet om potentialen av patient undervisningen vid kronisk sjukdom. Genom stöd 

får personen styrka att ta mer ansvar och anpassar sitt liv efter de konsekvenser som sjukdo-

men medfört, vilket kan vara en svår process. Syftet med studien var därför att genom en sys-

tematisk litteratursökning beskriva personers upplevelse av att förändra livsstil i samband med 

hjärt- och kärl sjukdom. Utgångspunkten för den här studien är en övergripande frågeställning 

om vad som motiverar en person med hälsoproblem till att genomföra en livsstilsförändring. 

 

 

Metod  
Studien genomfördes med en metod för systematisk litteraturöversikt där en syntes av resulta-

ten i de utvalda artiklarna skapades genom en innehållsanalys med manifest ansats. 

 

Litteratursökning  

En systematisk sökning för studien gjordes i databaserna Medline och Cinahl. Sökningen star-

tade med en bred övergripande sökning av litteraturen om hjärtsjukdomar för att få en bild av 

omfattningen av ämnet. Baserat på den genomgången identifierades sökorden: heart diseases, 

coronary diseases, coronary rehabilatation, qualitative researsch, lifestyle changes, life experi-

ence, life change events. Sökorden kombinerades på olika sätt med varandra för att hitta stu-

dier som motsvarade ämnet. Inklustionskriterierna för studien var kvalitativa artiklar som 

beskrev ett inifrånperspektiv av personers upplevelse av livsstilsförändring vid hjärt- och kärl-
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sjukdom. Artiklar valdes från Sverige, Danmark, Irland, Storbritannien och Nya Zeeland, för 

att hitta studier med likvärdigt och gemensamt kontext. Ett annat kriterium var att de skulle 

vara publicerade mellan åren 1996 och 2006, detta för att begräsa studien. Endast vetenskap-

ligt granskade studier och artiklar publicerade på engelska inkluderades.  

 

Exklusionskrierier var studier med deltagare under 18 år. Sökningen identifierade 48 artiklar 

och efter att dubbletter plockats bort återstod 34 artiklar där abstrakten genomlästes. Efter en 

granskning av abstrakten utifrån inklusionskriterierna återstod tretton artiklar. För att begränsa 

studien valdes av dessa de tio mest informationsrika ut till analys. Artiklarna är granskade och 

kvalitetsbedömda enligt protokoll för kvalitativa studier (Willman och Stoltz, 2002, s. 53-54, 

122-123). Principen för bedömningen var att utgå ifrån problemformulering, syfte, samman-

hang, etiskt resonemang, urval, metod, giltighet, logiskt och begripligt resultat. Alla artiklar 

graderades vara av hög kvalitet. Tekniska problem med databaser gjorde att inte fler data ba-

ser ingick i studien. 

 

 

Tabell 1. Översikt av litteratur sökning 
 
Syfte med sökning: att genom en systematisk litteratursökning beskriva personers upplevelse av att för-
ändra livsstil i samband med hjärt- och kärlsjukdom 
 
PubMed  2007-01 
Sök nr. *) Söktermer    Antal ref. Urval ref. 
1  MeSH  heart diseases    644717 
2  MeSH  qualitative research       3844 
3  MeSH  life change events     12490 
4 MeSH  1 and #2 and #3           14 
5  FT heart diseases   646637 
6  FT qualitative research    62605 
7  FT life change events    12498 
8  5 and 6 and 7           22 22 
 
CINAHL 2007-01 
1  TSH heart diseases       1817 
2   qualitative studies    16077 
3   life change events      1102 
4   lifestyle changes      1409 
5   heart     31403 
6   life experience       1801 
7   heart diseases or coronary diseases  

or coronary rehabilatation       9058 
8   4 and 7         119 
9  3 and7           12 12 
*MeSH- Mesh termer i databas PubMed, TSH-thesrustermer i databasen CINAHL, FT-fritext sökning. 
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Analys 

Resultaten i de utvalda artiklarna analyserades enligt en metod för kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats. Downe-Wamboldt (1992) beskriver kvalitativ innehållsanalys med ma-

nifest ansats som en systematisk studie med en textnära analys där det synliga och tydliga 

kommer fram. Betydelsen av manifest analysenhet är att det uttrycker ”vad” texten verkligen 

säger utan att tolka. Mål med analysen är att nå ny kunskap i ämnet för frågeställningen. Ana-

lysens första steg är studiens syfte och analysen genomförs därefter genom att använda rele-

vanta delar av Downe-Wamboldts metodbeskrivning. Texten bevaras genom hela processen 

så att innehållet i texten klart kommer fram och tydligt visa sig i materialet.  

 

Artiklarna studerades inledningsvis i sin helhet för att skapa en helhetsbild av analysenheten. 

Därefter har meningsbärande textenheter plockats ut utifrån det uppsatta syftet. Textenheterna 

kondenserades och översattes i ett enda steg. Alla textenheter kodades eller märktes med bok-

stäver och siffror för att lättare kunna gå tillbaka i processen och hitta original texten. Artik-

larna har fått bokstav A-J och textenheterna siffror, först i kombination till bokstav och däref-

ter enbart siffror i kombination. Kategoriseringen har skett i tre steg där strävan varit att suc-

cessivt sammanföra kategorierna till en högra abstraktionsnivå där innehållet var varandra 

uteslutande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Redovisning och översikt av vetenskapliga artiklar. (n=10) 
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Författare 
(År) 
(Land) 

Typ av  
studie 

Metod 
 

Del- 
tagare 

Huvudfynd Kvali-
tet 

Bergman, Ber-
terö 
(2001) 
(Sverige) 
 

Kvalitativ 
 

Semistrukturerad in-
tervju.  
Hermeneutisk analys 

8 Orsak till hjärt- och kärl-
sjukdom beskrivs genom 
olika faktorer, arv, livsstil, 
krav. Svårigheter med reha-
biliteringen, förvirring, osä-
kerhet, sorg. Lyckad rehabi-
litering består av två fakto-
rer, personlighet och stöd. 

Hög 

Condon, 
McCarthy 
(2006) 
(Irland) 

Kvalitativ 
 

Semistrukturerad in-
tervju 
Innehålls analys 

10 Patient perspektiv på var-
ningstecken i livsstil, ta an-
svar för livsstilsförändring, 
professionellt stöd, fram-
tidstro. 

Hög 

Day, Batten  
(2006) 
(Nya Zealand) 

Kvalitativ 
Grundad 
Teori 

Semistrukturerad in-
tervju. 
Grundad teori 
 

10 Upplevelsen av att återvinna 
vardagen, passa in och åter-
inrätta livet efter upplevel-
sen 

Hög 

Hilding, Frid-
lund, Lindell 
(2006) 
(Sverige) 

Kvalitativ 
 

Semistrukturerad in-
tervju 
Tematisk 
innehållsanalys  
 

16 Återhämtningsfasen har ett 
mönster av förmåga, hinder 
och reorientering. 

Hög 

Jensen, Peters-
son. 
(2003) 
(Sverige) 

Kvalitativ 
 

Semistrukturerad in-
tervju  
Innehålls analys. 
 

30 Patienternas upplevelse av 
osäkerhet i livssituationen 
före, under och efter sjukhus 
vistelse vid MI.  

Hög 

Johansson, 
Dahlberg, Eke-
berg. 
(2003) 
(Sverige) 

Kvalitativ 
Fenomeno 
logisk 

Intervju 
Fenomenologisk ana-
lys 

8 Upplevelsen av att kroppen 
är central i livsvärlden, osä-
kerhet, lidande, förlust av 
sammanhang. 

Hög 

Kärner, Ting-
ström, Abrandt- 
Dahlgren, 
Berghdal. 
(2005) 
(Sverige) 

Kvalitativ 
Beskrivande 

Semistrukturerad in-
tervju  
Fenomenografisk 
analys 

113 Patienters uppfattning av 
faktorer som motiverar och 
tvingar till förändring av 
livsstil.  
 
 

Hög 

MacDermott 
(2002) 
(NewCastel 
 

Kvalitativ 
 

Semistrukturerad in-
tervju 
Fenomenologisk ana-
lys  

7 Patienter gjorde anpassning 
av sin livsstil på grund av att 
angina pectoris begränsar 
dem. 

Hög 

Meillier, Brink 
Lund, Kok 
(1996) 
(Danmark) 

Kvalitativ 
Grundad 
teori 
 

Semistrukturerad in-
tervju 
Grundad teori 
 

21 Visar hur orsak till livsstils 
förändring uppstår ur social 
påverkan, upplevelser och 
växlande möjligheter till 
förändring. 

Hög 
 

Sjöström-
Strand, Frid-
lund. 
(2006) 
(Sverige) 

Kvalitativ 
Beskrivande 

Semistrukturerad in-
tervju 
Fenomenografisk 
analys 

20 
(14) 

Medveten handling, social 
tillhörighet och känslomäs-
sig förändring identifierade i 
sättet att avleda stress under 
tiden och efter MI 

Hög 

 

Resultat 
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Analysen av artiklar resulterade i fyra kategorier som beskriver upplevelsen av livsstilsföränd-

ringar till följd av hjärt- och kärlsjukdom. I resultatet presenteras varje kategori var för sig 

med tillhörande brödtext och belysande citat (se tabell 3). 

 

Tabell 3. Översikt slutkategorier. (n=4) 

Slutkategori 

Förlust av sammanhang och begränsade möjligheter i dagligt liv. 

Hälsorådgivning och kroppens egna signaler ger insikt och motiverar till livsstilsförändring. 

Försoning och acceptans ger hopp och möjlighet att lyckas med livsstilsförändring. 

Livsstilsförändring ger nya möjligheter och begränsningar i socialt liv. 

 

 

Förlust av sammanhang och begränsade möjligheter i dagligt liv  
Den här kategorin beskrev upplevelser av förändringen till följd av sjukdom och hur den för-

ändringen påverkade deltagarnas upplevelse av sammanhang i livet och upplevelsen av den 

egna kroppen.  

 

Deltagarna i studier (Johansson et al., 2003; Bergman & Berterö, 2001; Hilding et al., 2006) 

beskrev upplevelsen av sjukdomen som att livet svek, splittrades och förlorade sitt samman-

hang. Tilliten till den egna kroppen förlorades och den upplevdes som något som hindrade 

och förlorade styrka och vitalitet. Vidare beskrev (Johansson et al., 2003; Bergman & Berterö, 

2001; MacDermott, 2002) personerna en medvetenhet om hur det goda livet inte existerade 

längre utan var annorlunda och att det nya livet innefattade nya tankar och upplevelsen av att 

kroppen inte längre motsvarade förväntningarna.  

 

Their entire life is disrupted and previous strategies must be reconsidered. They 

must reorient themselves and changes must be made so that life will function in 

another way than before. (Bergman & Berterö, 2001, s. 738) 

 

Deltagarna menade (Johansson et al., 2003; Bergman & Berterö, 2001; MacDermott, 2002) 

att vara tvingade att foga sig och förändra livet efter förändringar till följd av sjukdom och att 

uppleva sig som en odelad helhet, medförde känslor av maktlöshet och övergivenhet över att 

något kan ingripa i livet och att kroppen är utanför den egna kontrollen. 
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The future was beyond their control although they hoped that the condition 

would ‘remain stable’ and that they ‘would not have o alter their lifestyle any 

more’. (MacDermott, 2002, s. 270) 

 

Personerna (Johansson et al., 2003; Bergman & Berterö, 2001; Fridlund & Lindell, 2006; 

MacDermott, 2002) upplevde osäkerhet och sorg över förlorad hälsa som ledde till tvivel och 

försiktighet, vilket påverkade, inskränkte och hindrade dagligt liv och inför framtiden. 

 

Informants expressed a fear to starting everyday life again. (Bergman & 

Berterö, 2001, s. 739) 

 

 

Hälsorådgivning och kroppens egna signaler ger insikt och motiverar till livs-

stilsförändring  
Den här kategorin beskrev upplevelser av att motivation till livsstilsförändring växte från 

kroppsliga signaler till följd av sjukdom samt hur råd och information påverkade och föränd-

rade deltagarnas insikt. Deltagarna upplevde motivation och uppmuntran till följd av detta och 

påverkades att göra livsstilsförändringar.  

 

Personerna i studierna beskriver (Condon & McCarthy, 2006; Hilding et al., 2006; Johansson 

et al., 2003; Kärner et al., 2005) att få signaler, vilka kunde vara både positiva eller negativa, 

kunde sporra och uppmuntra till livsstils- och hälsoförändring, samt att sakna tidigare liv och 

längta efter välbefinnande var motivationsfaktorer till förändring. Vidare visar deltagarna 

(Bergman & Berterö, 2001; Condon & McCarthy, 2006; Jensen & Petersson, 2003; Sjöström-

Strand & Fridlund, 2006) att sjukdom uppfattades som en varningssignal till att förändra va-

nor och förebygga en ny incident genom att identifiera bidragande orsak, livsstilsfaktorer och 

tyda signaler, kunde ge en person möjlighet att hantera och känna igen symtom. 

 

The illness was regarded as a warning to change habits. (Jensen & Pe-

tersson, 2003, s. 127) 

Deltagare menade (Bergman & Berterö, 2001; Condon & McCarthy, 2006; Hilding et al., 

2006; Kärner et al., 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2006) att få stöd, information och få 
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en medvetenhet om förändringen samt den egna insikten beskrevs vara faktorer som gav 

energi, säkerhet och underlättade till förändring och för att upprätthålla livsstilsförändringar-

na. Vidare (Bergman & Berterö, 2001; Condon & McCarthy, 2006; Day & Batten, 2006; 

Kärner et al., 2005; MacDermott, 2002) att få begriplig information och råd hur livsstilsför-

ändringar ska göras, hanteras och vilka effekter de hade och hur de påverkade hälsan gav en 

förutsättning för att lyckas. Intervjupersonerna visade (Bergman & Berterö, 2001; Jensen & 

Petersson, 2003; Johansson et al., 2003; MacDermott, 2002) på upplevelser av känslomässig 

stress och förlust av koncentration inför vad som kunde göras och inte kunde göras, samt upp-

leva ett beroende och behov av hjälp för att förstå. 

 

Participants identified how this advice did not include information about 

how these changes could actually be implemented. (Day & Batten, 2006; 

s. 23) 

 

Deltagarna visade (Kärner et al., 2005; Condon & McCarthy, 2006; Sjöström-Strand & Frid-

lund, 2006; Hilding et al., 2006; Jensen & Petersson, 2003) att om personen förenade och be-

dömde insikten om vad som bidrog till sjukdom gav det klarhet och helhet av vad de behövde 

förändra och förbättra i beteende och i livsstil för att må bra. Intervjupersonerna beskrev (Sjö-

ström-Strand & Fridlund, 2006; Condon & McCarthy, 2006; Meillier et al., 1996; MacDer-

mott, 2002) att ha insikt om dåliga vanor gav en medvetenhet om hur de kunde reduceras, 

undvikas och brytas för att förändra det dagliga livet samt att det är viljekraft och envishet 

som hjälper till att förändra vanor. Vidare (Condon & McCarthy, 2006; Jensen & Petersson, 

2003; Bergman & Berterö, 2001) att skuld och dåligt samvete plågade dem då tidsbrist och 

brist på energi hade stoppat tidigare försök till livsstilsförändring. Istället hade personerna in-

väntat varningstecken och trott att förändring av livsstil kunde skjutas upp till senare i livet. 

 

I need to think and reflect over lifestyle changes. I need to think over the fact 

that I had suffered an MI (myocardial infarction), and why it should have hap-

pened to me? (Sjöström-Strand & Fridlund, 2006; s.8) 

 

Personerna i studierna menade (Sjöström-Strand & Fridlund, 2006; Meillier et al., 1996; 

Bergman & Berterö, 2001; Jensen & Petersson, 2003; Johansson et al., 2003) att då livet 

plötsligt förändrades av sjukdom kunde det leda till byte av livsstilsmönster, livsstil och att li-

vet fick ett annat perspektiv och förde med sig ett välmående i både kropp och själ. 
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I almost never cycled before…nowadays I go out cycling and looking 

around a bit…cycling is unbelievable fun…cycling and enjoying life. 

(Bergman & Berterö, 2001, s. 739) 

 

 

 

Försoning och acceptans ger hopp och möjlighet att lyckas med livsstilsföränd-

ring. 
Den här kategorin beskrev upplevelser av försoning med sin sjukdom som en förutsättning för 

att kunna lyckas med en livsstilsförändring till följd av sjukdom i hjärta och kärl.  

 

Intervjupersonerna menade (Condon & McCarthy, 2006; Hilding et al., 2006; Johansson et 

al., 2003; Kärner et al., 2005; MacDermott, 2002; Meillier et al., 1996; Sjöström-Strand & 

Fridlund, 2006) att det var nödvändigt acceptera och anpassa sig till den situation och den för-

ändring som följde med sjukdom för att kunna tro på livsstilsförändringens positiva påverkan 

på livet.  

 

All the subjects accepted that the adjustments to lifestyle were necessary be-

cause they had angina even though they did not understand very much about the 

physiology of the disease. (MacDermott, 2002, s. 268) 

 

Deltagarna beskrev (Bergman & Berterö, 2001; Condon & McCarthy, 2006; Day & Batten, 

2006; Jensen & Petersson, 2003; Kärner et al., 2005; Meillier et al., 1996) att genom att an-

vända egen styrka, kontroll och egna strategier, samt bli öppen för nya vanor, tog ansvar och 

beslut om förändring för att lyckas med att göra konsekventa förändringar. Vidare (Bergman 

& Berterö, 2001; Condon & McCarthy, 2006; Hilding et al., 2006; Sjöström-Strand & Frid-

lund, 2006) att det krävdes förståelse och motivation och en beslutsamhet för att lyckas göra 

en livsstilsförändring samt att det gav ett nytt sätt att värdera livet på och en förändrad bild av 

sig själv och av andra. 

 

As he changes health habits he becomes more open towards other changes in 

the same direction. (Meillier et al., 1996, s. 42) 
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Personerna menade (Condon & McCarthy, 2006; Day & Batten, 2006; Jensen & Petersson, 

2003; Johansson et al., 2003; MacDermott, 2002; Meillier et al., 1996) genom att klargöra 

kunde känslor, om sjukdomens hot och kroppens förfall, förenas och försonades och framti-

den kunde trots allt mötas med djärvhet, glädje och tacksamhet samt att kunna uppleva ett 

hopp inför framtiden. Vidare beskrev personerna (Bergman & Berterö, 2001; Condon & 

McCarthy, 2006; Day & Batten, 2006; Jensen & Petersson, 2003; Johansson et al., 2003; 

Kärner et al., 2005; Meillier et al., 1996) upplevelser av försoning och harmoni med sin sjuk-

dom samt att de kände god förbättring av de förändringar som gjordes, vilka gav bekräftelse 

och uppmuntrade hoppet inför framtiden. Deltagarna menade (Day & Batten, 2006; Sjöström-

Strand & Fridlund, 2006; Johansson et al,. 2003; Bergman & Berterö; Meillier et al., 1996; 

Hilding et al., 2006) att livet värderades och fungerade på nytt sätt än tidigare samt att känslor 

om hur livet är mer värdefullt och viljan att leva är starkare. 

 

…one has to submit to and reconcile with the uncertainty. The women must cre-

ate possibilities for solving the internal contradictions, brought about by living 

with the unusual and new life that the MI (myocardial infarction) is responsible 

for. (Johansson et al., 2003, s. 234) 

 

 

 

Livsstilsförändring ger nya möjligheter och begränsningar i socialt liv. 
Den här kategorin beskrevs upplevelser om hur socialt liv förändrades och påverkades av de 

livsstils förändringar som deltagarna gjorde till följd av sjukdom i hjärta och kärl.  

 

Deltagarna beskrev (Condon & McCarthy, 2006; Jensen & Petersson, 2003) hur de anhörigas 

reaktioner med att bekymra sig, tillrättavisa och överbeskydda, upplevdes som att vara påpas-

sad, vilket inverkade och befrämjade beroende och besvarades med påfrestande irritation och 

protester. 

 

They felt locked up in a sickness-role,” wrapped up in cotton” and constantly 

controlled which could provoke or increase emotional conflicts causing irrita-

tion and anger. (Jensen & Petersson, 2003, s. 127) 
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Vidare menade deltagarna (Condon & McCarthy, 2006; Hilding et al., 2006) att socialt liv och 

aktiviteter som hade högt värde ur socialt perspektiv förändrades och påverkades av livsstils-

förändringarna, vilket var förenat med känslor av rädsla och ensamhet. Personerna menade 

(Bergman & Berterö, 2001; Condon & McCarthy, 2006; Day & Batten, 2006; Johansson et 

al., 2003; Kärner et al., 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2006) att det var svårare än för-

väntat att förändra och återanpassa till socialt liv och brist på stöd gav ensamhet, osäkerhet 

och hjälplöshet, vilket gjorde förändringen svår att hantera, medan stöd inspirerade och gav 

hopp inför framtiden. 

 

The one time I am in trouble is when I would be drinking I would be craving for 

a cigarette...I ’haven’t gone down (to the pub) in the last few nights because I 

was under severe pressure cigarette wise...but is mainly for the company that I 

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

 

Deltagarna beskrev (Day & Batten, 2006; Hilding et al., 2006; Meillier et al., 1996; Kärner et 

al., 2005; Sjöström-Strand & Fridlund, 2006) upplevelsen av ett socialt nätverk som bekräfta-

de, påverkade och främjade positivt samt att möta personer med liknande erfarenhet, gav för-

ståelse och uppmuntrade till förändring, samtidigt som brist på stöd upplevdes som hindrande. 

 

When meeting people in the rehabilitation group there were possibilities to 

compare oneself with others and it was relief to find that one was not alone. 

(Hilding et al., 2006; s. 64) 

 

 

 

 

 

Diskussion 
Syftet med den här studien var att genom en systematisk litteratursökning beskriva personers 

upplevelse av att förändra livsstil i samband med hjärt- och kärlsjukdom. Resultatet blev föl-

jande fyra kategorier: förlust av sammanhang och begränsade möjligheter i dagligt liv, hälso-

rådgivning och kroppens egna signaler ger insikt och motiverar till livsstilsförändring, förso-
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ning och acceptans ger hopp och gör det möjligt att lyckas med livsstilsförändring, livsstils-

förändring ger möjligheter och begränsningar i socialt liv. Utgångspunkten för den här studien 

är en övergripande frågeställning om vad som motiverar en person med hälsoproblem till att 

genomföra en livsstilsförändring. 

 

I studien framkom att personerna upplevde förändringar till följd av sjukdom som begränsade 

livet. Förändringen handlade om upplevelsen av kroppen, som inte längre fungerade som tidi-

gare och därmed hindrade i livet. Genom att livet hindrades upplevde personerna en förlust av 

sitt sammanhang och det dagliga livet de levde. Detta framkallade känslor av osäkerhet, för-

lust, sorg och bristande tillit till sig själv och sin kropp, vilket i sin tur väckte tankar om makt-

löshet och att inte själv ha kontroll. I en studie menar Davidson et al. (2003) att tiden efter den 

första hjärtattacken lever personen med en naturlig förändring och det beskrivs som en pro-

cess. Det innefattar att söka diagnos och inse faktumet av sjukdomen och att upptäcka den na-

turliga förändringen som situationen medförde samt att inrätta sig i förändringen och följa 

med. Utmaningen personerna mötte var att återfå kontroll, säkerhet, skapa mening och att 

vara oberoende. Processen att återvinna och återskapa ett nytt jag och ett nytt liv, beskrevs 

som en unik situation som var både motstridig och komplex.  

 

Toombs (1993, s. 60-61, 70, 81) menade att vad som än hände kroppen kommer det att påver-

ka personens upplevelse av sig själv och personen var alltid bunden till den här speciella 

kroppen. Det innebär att vara bunden till kroppen och tvingas bli påverkad av en sjukdom 

som tillhör kroppen. Den kan inte kontrolleras oavsett vilka planer jag har med min dag eller 

med mitt liv. Erfarenheten av att vara sjuk är en rubbning av den levda kroppen och livsvärl-

den, vilket skapar oreda i livet. När kroppen bryts ner då påverkas även livet eftersom krop-

pen är en del av livet. Öhman et al. (2003) och Toombs (1993, s.93) menar att personer med 

sjukdom upplevde en genomgripande förlust av sin självständighet och trygghet. De upplevde 

en förlust av helheten och en akut förlust av egen kontroll, vilket utsatte personen för oro och 

rädsla samt medför att personens personliga styrka undergrävdes.  

 

I studien beskrev personerna hur de fick motivation och uppmuntran till livsstilsförändringar 

till följd av nya insikter. Insikterna kom från olika källor, vilka hade med hjärt- och kärlsjuk-

domen att göra och dessa faktorer gav medvetenhet, kraft och ett förändrat livsperspektiv. 

Olika kroppsliga signaler och information gav insikter som innebar en vändpunkt i deras mo-

tivation att göra något åt sitt sätt att leva. King et al. (2003) beskrev denna vändning i en per-
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sons liv som en vändpunkt, ”turning points”. En ”turning point” innebar nya inriktningar på 

livet och var kopplad till viktiga förändringar i personens livsmönster och livsvägar. Det är 

olika faktorer till följd av en händelse i en persons liv, med enkla känslor som kärlek, glädje, 

överraskning, ilska, sorg och rädsla, som triggar igång vändningen. Dessa känslor kan vara av 

både positiv och negativ natur. Stressorer som är negativa kan vara förlust av fysisk förmåga 

till följd av sjukdom där insikten eller förståelsen av sjukdomens betydelse leder till negativ 

stress, men också en motivation till en väsentlig livs vändning och förändring. Ett exempel är 

när en person får en diagnos, där upplevelsen av sjukdom hjälper personen att sätta upp mål, 

se en mening samt finna motivation. Personen finner ett sätt att möta sin sjukdom samt accep-

tera eventuella fysiska begränsningar eller oåterkalleliga förluster. En ny preventiv process 

kan skapas samt ett nytt handlings- och livsmönster. De finns tre riktningar eller huvudteman 

som ses vara av betydelse vid fenomenet och det är genom att tillhöra något, genom att handla 

och vara engagerad i något samt ha förståelse för sig själv eller tillvaron, som en känsla av 

mening med livet. Genom att tillmötesgå och acceptera, kan nya mål och själv insikter sättas 

upp så att personen kan återskapa ny energi och livs värden. 

 

I studien framkom att genom rådgivning och stöd kunde personerna få en medvetenhet som 

underlättade till förändring och minskade stress till följd av sjukdom. Whittemore et al. (2003) 

har i en studie om att stödja livsstilsförändringar vid diabetes visat på följande viktiga kom-

ponenter vid rådgivning. Att leva med en sjukdom och tvingas göra livsstilsförändringar krä-

ver självdisciplin för att optimera hälsa. Kunskap och erfarenhet är nödvändiga för att skapa 

en egen hälsostrategi och därför är relevant kunskap en förutsättning för att uppnå ett nytt häl-

sobeteende. Kunskap och engagemang i sin sjukdom kan motivera till att omvärdering av sig 

själv och sina attityder i hälsobeteendet, vilka leder till förändring och möjlighet att imple-

mentera nya beteenden. Alla förändringar behöver en plan eller ett syfte som ger en struktur 

och vägledning.  

 

De finns en mängd hinder i strategin att genomföra livsstilsförändringar i dagligt liv och det 

omfattar faktorer som upplevelse, socialt liv och miljö samt även brist på förståelse. En studie 

av Whitehead (2001) beskrev erfarenheter av att implementera patientundervisning och bete-

endeförändrande strategier. Det framkommer här att förändringarna är betydande avvikelser 

från personens tidigare mönster och att det medför en stor utmaning för att identifiera hur och 

när beteende förändringarna ska genomföras. Personerna behöver en stark sporre för att för-

ändra beteenden som skadar deras hälsa.  
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I en rapport från SBU (2006) beskrevs metoder för att främja fysisk aktivitet och beteende in-

terventioner samt effekten av dessa. De två teoretiska beteende förändringsmodeller som be-

skrevs var Social Cognitive Theory (SCT), vilken lyfter fram betydelsen av att personen ökar 

tilliten till sin egen förmåga. Den andra teorin är Transistheoretical Model (TTM), vilken 

kännetecknas av att beteendeförändringen utgår från de stadier som personen själv befinner 

sig i och att åtgärderna anpassas utifrån den nivån. Interventioner som bygger på de här teori-

baserade beteende förändringarna har ökat den fysiska aktiviteten 10-15 procent mer än van-

ligt förekommande interventioner. Studien visade att interventioner som inkluderar hela livs-

stilen med aktivitetsökning, stresshantering och kost, förstärker aktivitetsökningen som hel-

het. De begrepp som används för att förklarar och förutsäga en persons nivå och förmåga till 

förändring är självtilliten, vilken påverkas av personens egna tankar och föreställningar. 

 

Studien visade att genom acceptans och försoning med sin sjukdom kunde personerna upple-

va hur de lyckades med de förändringar som situationen förde med sig. Detta gav en ny tro 

och ett nytt sätt att värdera sig själv och livet på, vilket gav nytt hopp inför framtiden. Perso-

nerna tog ansvar och använde egna styrkor och strategier för att klara av den konsekventa 

livsstilsförändringen. I en studie av Kristofferzon et al. (2003) framkom två olika drag av stra-

tegier vid sjukdom. Den första är en problemfokuserad strategi där personen söker hjälp inom 

familjen och delar sin upplevelse av sjukdom med vänner, värdera sig själv och hälsan samt 

att fokusera på egna styrkor och gränser. Personen använder sina inre förmågor. Den andra är 

en känslomässigt fokuserad strategi där personen undertrycker känslorna och accepterar vad 

som hänt samt uppoffrar och förnekar sina egna behov. Det finns känslor av beroende, plåga, 

skuld och skam. Personen är mer passiv och använder sig av yttre krafter. Den senare strate-

gin används oftast av personer i den akuta och hotande fasen av sjukdom. Den problemfoku-

serade strategin används av personer i ett senare skede där det handlar om att handha livet och 

de livsstils förändringar som ska ske på sikt till följd av sjukdom.  

 

I en studie av Wethington (2005) beskrivs sju viktiga begrepp som kan användas vid arbete 

med förändring av hälsobeteende. Det är sju användbara nyckelbegrepp att arbeta med för att 

uppnå insikt och förståelse för att integrera en person i anpassning och livsstilsförändringar 

över tid. Begreppen är livsvärld, transition, turning points, inflytande av kultur och samman-

hang, samordning i tiden, sammanfogade liv och lämpliga strategier. Livsbanan består av sta-

bila mönster och beteenden, vilka är olika faktorer som exempelvis hälsa och socialt liv i en 
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persons liv. Dessa faktorer påverkas och förstärker aspekterna av varandra både på bra och 

dåliga sätt. Följden är att det inte räcker att påverka enbart hälsobeteendet för att få en bestå-

ende förändring utan flera aspekter måste beaktas. Transition handlar om förändringar i det 

sociala livet och förpliktelser till skillnad från förändring i livsbanan som handlar mer om in-

dividen. Inflytande av personens kultur och sammanhang innefattar yttre händelser som for-

mat personen. En annan faktor är tajming och samspel samt hur livet är beroende och länkat 

till annat i livsbanan. Lämpliga strategier handlar om att ta medvetna beslut som påverkar häl-

san och välmåendet. Det handlar om medvetna individuella coping strategier. 

 

I studien framkom hur starkt det sociala livet påverkas av sjukdom, både på gott och ont. I 

vissa fall blev sjukdom förenad med ensamhet och i andra fall medförde sjukdom samhörighet 

med andra personer med liknande erfarenhet. I studien berördes även anhörigas reaktioner 

som i vissa fall innebar påfrestningar och i vissa fall gav ett inspirerande stöd i situationen. 

Det framkom att stöd gav inspiration och hopp medan brist på stöd gav osäkerhet och ensam-

het. I en studie av Mårtensson et al. (1997) framkom vikten av att omgivningen visar upp-

märksamhet, intresse och ett stöd i personens livssituation vid sjukdom. Vid brist på förståelse 

upplever personer en känsla av övergivenhet och att sjukdomen skapar en känsla av utanför-

skap. Kristofferzon et al. (2003) menar i en studie om könsskillnader i coping och socialt stöd 

att socialt stöd kunde generera goda resultat i fysisk och psykosociala hälsa som att ängslan 

minskades. Här framkom att personer som hade emotionellt stöd och uppskattning från famil-

jen och vänner hade mindre behov av rådgivning och praktisk hjälp. King et al. (2003) 

beskrev att en stor hjälpande och skyddande faktor i betydelsen av att ”bli trodd på”, var soci-

al support från familj, vänner och samhälle, vilket i sin tur var av betydelse och avgörandet 

vid förändring av livet.  

 

Wethington (2005) menade att personens förmåga till rehabilitering var beroende av andra 

viktiga personer i deras livsbana. Interaktionen och socialiseringen med andra var betydelse-

full för hälsan. I detta ingick om personen levde tillsammans med någon eller var ensamboen-

de. En gift person var generellt mer förknippad med hälsosamma vanor. 

Andra viktiga aspekter är hur det sociala nätverket ser ut inkluderande vänner, kollegor, socia-

la och religiösa grupper. Copingstrategier eller anpassningsstrategier beskriver en persons sätt 

att främja och genomföra livsstilsförändringar i livsvärlden. Det är medvetna beslut och 

mönster som förbättrar personens hälsa, välmående, men även sociala normer och vanor med 

direkt anknytning till personens sammanhang och kultur att göra. De här nyckelkomponenter-
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na som Wethington beskriver samspelar mellan individens beslut och sammanhang, samband 

och personliga historia.  

 

 

 

Metoddiskussion 

Tillförlitligheten i studien har att göra med begreppen trovärdighet, pålitlighet och överför-

barhet. Trovärdighet beskriver hur väl arbetet belyser de ”sanna” och att det verkliga kommer 

fram, vilket betyder att inte kärnan får förloras under de olika stegen i analysprocessen (Gra-

neheim och Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2000). Risken att förlora kärnan i den här 

studien har bland annat hanterats genom att konsekvent utgå ifrån syftet och att genomföra 

analysen med en metod för innehållsanalys med manifest ansats, vilket ger en textnära analys 

vid studier av personers upplevelser ur ett inifrån perspektiv (Downe-Wamboldt, 1992; Hol-

loway & Wheeler, 2000, s.10). Pålitligheten belyser hur forskaren arbetat och gått till väga i 

processen, samt faktorer som påverkat arbetet. Den aspekten av tillförlitlighet har hanterats i 

det här arbetet genom att noggrant beskriva alla steg i forskningsprocessen från den strukture-

rade sökningen av artiklar till genomförandet av innehållsanalysen. Dessutom finns i arbetet 

direktcitat från analysenheten som illustrerar och validerar brödtexten. Under arbetets gång 

har resultatet jämförts mot syfte och frågeställning för att inte förlora betydelsen av texten.  

 

Hela analysprocessen har skett i små steg och arbetet har givits tid för eftertänksamhet. Be-

kräftelsebarheten visar sitt tillvägagångssätt och var källor till studien hämtats, till vilken läsa-

ren kan gå tillbaks och för att kontrollera fakta. Litteratursökningen har noga redovisats och 

ingående artiklar har kvalitetsgranskats. Överförbarheten visar hur det funna resultatet kan 

överföras, för förståelse, till andra sammanhang och personer (Holloway & Wheeler, 2000, s. 

164-168).  

 

En styrka i den här studien är att artiklarna är valda från olika länder med likvärdigt och 

gemensamt kontext. Resultaten i de studier som ingår i analysen överensstämmer till stora de-

lar med varandra och med resultaten från studier gjorda med andra forskningsansatser. Detta 

indikerar att resultaten kan överföras till liknande sammanhang som beskrivs i de studier som 

ingår i analysen. Svagheter som kan ha påverkat tillförlitligheten av studien är tidspress och 

stress till följd av att jag har skrivit arbetet ensam. Eftersom den här studien är gjord av en 

person, finns en risk för en enskild tolkning och att bli för familjär med materialet. Arbetet är 
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inte diskuterat och reflekterat på samma sätt under arbetets gång, som det skulle vara om det 

var skrivet av två personer och det kan därför försvaga tolkningen. För att kompensera och 

stärka bristen på reflektion har extra tid lagts på tolkning och analys av textenheter samt ge-

nom att ta hjälp vid seminarier med andra studenter och handledare som studerat arbetet. En 

annan begränsning är att samtliga artiklar är engelsk språkiga, vilket kan försvåra tolkningen 

och att betydelsefulla nyanser kan gå förlorade under processen. En stor svaghet är att teknis-

ka problem med databaser gjorde att sökning vid endast två databaser ingick i studien. Studien 

är begränsad till tio artiklar som bedöms vara informationsrika och av hög kvalitet och är 

granskade och kvalitetsbedömda enligt protokoll för kvalitativa studier (William och Stoltz, 

2002). Bristande erfarenhet i kvalitetsbedömning kan ha medfört att några studier fått för hög 

värdering. 

 

Slutsatser 

Genom en ökad förståelse för personens livsvärld kan sjuksköterskan hjälpa personen att fin-

na kraft till att förändra livsstil som är förenat med minskad risk att utveckla sjukdom ibland 

annat hjärta och kärl. Vårdpedagogiken innebär att stödja och motivera en person till kunskap 

och insikt samt att verkställa beteende förändringar över tid, vilket innebär att sätta upp mål 

för att skapa fortsatt hälsa. Detta är en process i syfte att påverka attityder och beteenden för 

att upprätthålla eller förbättra hälsa. I behandling och eftervård är utbildning i interventioner 

för prevention som kan riktas mot beteendeförändringar av livsstil viktiga. Omvårdnadsåtgär-

derna kan innebära ett helt paket av olika metoder vilka kan kombineras med olika kompo-

nenter och individuellt anpassas för att bli effektiv. 

 

Processen för inlärning och motivation är viktig att förstå.  Det sker begränsat med inlärning, 

utan ett samspel mellan sjuksköterskan och den berörda personen. Dessutom påverkas inlär-

ning av personens egen möjlighet till inflytande i processen. I all vårdverksamhet, i synnerhet 

vid rådgivning, är mötet och dialogen viktig. Med utgångspunkt från dialogen mellan perso-

nen och sjuksköterskan kan en förståelse växa fram. Genom att skapa en bekräftande dialog 

kan personen få möjlighet till ett individuellt stöd som är anpassad med hänsyn till den situa-

tion, som personen själv befinner sig och de behov som finns. Utifrån stödet från sjuksköters-

kan kan personen få en känsla av sammanhang och kontroll över sig själv och sitt eget liv. 
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