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Sammanfattning 

Bakgrund: Årligen insjuknar cirka 13000 kvinnor i Sverige i hjärtinfarkt. Det är en av 

de vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna i Sverige. Det är en av de vanligaste hjärt- och 

kärlsjukdomarna i Sverige. Biologiska skillnader mellan kvinnor och män innebär att 

sjukdom och hälsa kan upplevas olika. Kvinnor har beskrivit insjuknandet i hjärtinfarkt 

som en overklig känsla och en skam över att bli sjuk. Kvinnan ställs inför psykiska och 

fysiska utmaningar där balans mellan livsmod och tappad livsgnista blir tydligare än 

tidigare. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av sin livssituation efter att 

ha insjuknat i hjärtinfarkt. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes.13 kvalitativa 

vetenskapliga original artiklar inkluderades. Resultat: Kvinnornas livssituation 

påverkades och förändrades av hjärtinfarkten. Nya tankar kring livet väcktes. Kvinnorna 

upplevde en osäkerhet inför framtiden, fysiska begränsningar på grund av trötthet och 

svaghet. Stöd och nära relationer var viktiga och stödjande i den nya livssituationen. Att 

komma till acceptans fick kvinnorna att våga se framåt. Diskussion: Som sjuksköterska 

är det betydelsefullt att känna till kvinnans förändrade livsvärld efter hjärtinfarkt för att 

kunna möta henne där hon är. Preventivt arbete med fokus på en personcentrerad 

omvårdnad där kvinnan känner sig sedd och bekräftad tas upp till diskussion.  
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Abstract 

Background: Every year approximately 13,000 women in Sweden become ill in 

myocardial infarction. It is one of the most common cardiovascular disease in Sweden. 

Biological differences between men and women means that health and disease can be 

experienced differently. Women have described the onset of myocardial infarction as an 

unreal feeling and a shame of getting sick. The woman is facing mental and physical 

challenges and the balance between courage and spark of life becomes clearer than 

before. Aim: The aim was to describe women's experience of their lifesituations after a 

myocardial infarction. Method: A literature review was implemented. 13 qualitative 

original scientific articles were included. Results: Women's lives were affected and 

changed by the myocardial infarction. New thoughts on life was brought. Women 

experienced an uncertainty about the future, physical limitations due to fatigue and 

weakness. Support and close relationships were important and supportive in the new 

lifesituation. Getting to acceptance received the women to dare to look ahead. 

Discussion: As a nurse, it is important to know the woman's changing lifeworld 

following myocardial infarction in order to meet her where she is. Preventive work with 

focus on personcentered care in which women feel seen and acknowledged is discussed. 
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BAKGRUND 
 

Årligen insjuknar cirka 13000 kvinnor i Sverige i hjärtinfarkt (Socialstyrelsen, 2011). 

Antalet kvinnor som insjuknar i hjärtinfarkt i Sverige har inte minskat sedan 1990 talet 

(Socialstyrelsen, 2012). Det är en av de vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna och har 

länge varit den vanligaste dödsorsaken i Sverige (Schenck-Gustavsson, 2008). Att som 

kvinna få diagnosen hjärtinfarkt ställd kan innebära en förödande chock som är svår att 

acceptera (Albarran, Clarke & Crawford, 2007). Det kan vara svårt att föreställa sig 

framtiden efter exempelvis hjärtinfarkt eftersom referensen för framtiden bygger på 

tiden innan insjuknandet (Angel et al., 2009). Kvinnan ställs vid hjärtinfarkt inför såväl 

fysiska som psykiska utmaningar där balansen mellan livsmod och tappad livsgnista blir 

tydligare än annars (Angel, 2012).  

 

Hjärtinfarkt beror oftast på en blodpropp som täppt till ett eller flera kranskärl. Syrebrist 

uppstår på grund av strypt blodförsörjning till hjärtat varpå celldöd uppstår. Sett utifrån 

kroppsvolymen är kvinnors hjärta mindre i storlek och väger mindre än mäns. 

Kranskärlen är smalare, hjärtmuskelns fibrer är finare och speciellt hos kvinnor kan 

hjärtinfarkt även uppstå på grund av spasm (kramp) i ett kranskärl (Socialstyrelsen, 

2012a). De kvinnliga könshormonerna ger ett visst skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar 

fram till menopaus (Schenck- Gustavsson, 2003). Det finns forskning där mätning 

gjordes på män och kvinnor som visade skillnader i deras utsöndring av stresshormon. 

Kvinnor visade ett högre värde över dagen än hos män i motsvarande position. 

Kvinnornas stresshormoner sjönk inte på kvällen, till skillnad från männen. Detta 

menade man kunde reflektera en högre arbetsbelastning hos kvinnor sett till både löne- 

och hemarbete (Lundberg, Mårdberg & Frankenhaesuer, 1994). Att vara ensamstående 

kvinna med barn innebär också en ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom och risk att 

dö i förtid (Socialstyrelsen, 2009). Kvinnor insjuknar också i en högre ålder än män, 

omkring sju till åtta år senare vilket innebär en risk för att kvinnor underbehandlas 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 



 

   

Risk för att utveckla hjärt- kärlsjukdom som kvinna är både av opåverkbara som 

påverkbara faktorer. De opåverkbara faktorerna är ålder, tidig menopaus och ärftlighet. 

Påverkbara faktorer är livsstilsfaktorer så som rökning, övervikt, psykosocial stress och 

fysisk inaktivitet (Ericson & Ericson, 2008; Schenck-Gustavsson, 2008). Trots olikheter 

mellan könen har kvinnor traditionellt uteslutits från de flesta medicinska studier om 

kardiovaskulära sjukdomar vilket gör att resultaten inte är direkt överförbara på kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2012a).   

 

De biologiska skillnaderna mellan könen kan innebära att inte endast symtombild skiljer 

sig utan även upplevelsen av livssituationen efter hjärtinfarkt (Schenck-Gustavsson, 

2008). Symtombilden hos kvinnor kan vid en hjärtinfarkt vara atypisk mot den som 

litteraturen beskriver som vanligast (Culic, Eterovic, Miric & Silic, 2002; 

Socialstyrelsen, 2008). Typisk debut är ofta ett ihållande obehag, tryck eller smärta i 

bröstet som uppträder plötsligt. Smärtornas karaktär kan variera från akut ihållande till 

frekvent återkommande, som ett tryck över epigastriet eller mer diffusa (Sjöström-

Strand, Fridlund, 2008). Vid symtom som rygg-, hals- och/eller smärtor i käken är 

kvinnor överrepresenterade (Culic et al., 2002; DeVon & Johnson-Zerwic, 2002; 

Omran, S & Al-Hassan, 2006). Även nytillkomna eller förvärrade sömnstörningar kan 

uppstå i anslutning till hjärtinfarkt (Cole, McSweeney, Cleves, Armbya, Bliwise & 

Pettey, 2012). Inledningsvis tar inte alltid kvinnorna allvarligt på symtomen utan 

relaterar dem till andra orsaker (Albarran et al., 2007). De anser sig vara för unga eller 

för gamla trots att de kanske har en gedigen historia med hjärt- kärlsjukdom i släkten 

(Sjöström-Strand, Fridlund, 2008). Detta kombinerat med en egen upplevelse av att leva 

ett hälsosamt liv kan göra att de tenderar att söka vård i ett senare skede av 

sjukdomsförloppet (O´Donnell, Condell, Begley & Fitzgerald, 2006; Omran, S & Al-

Hassan, M, 2006; Sjöström-Strand, Fridlund, 2008).  

 

Omvårdnadsforskning om kvinnor och hjärtinfarkt visar att kvinnor inte känner sig 

involverade i det akuta insjuknandet och att det innebär en omkullkastning av nuet 

(Svedlund, Danielson & Norberg, 2001). Utan förvarning kastas kvinnan in i rollen som 

patient vilket kan vara en ovan och obekväm situation. Kvinnor har beskrivit 

upplevelsen vid det akuta insjuknandet i en hjärtinfarkt som en känsla av overklighet, 



 

   

sårbarhet samt en personlig distansering till de symtom de upplevde. Andra känslor som 

är framträdande är en skam över att bli sjuk, en rädsla att vara till besvär och att bli 

beroende av en annan person. Kvinnorna förträngde sina känslor den första tiden på 

sjukhuset. De hade svårt att tro att en hjärtinfarkt skulle ha en permanent inverkan på 

deras liv. Kvinnorna beskriver att de är rädda för att ses som besvärliga (ibid).  

 

Omvårdnadsforskning visar även att det kan uppstå överväldigande tankar och känslor 

kring nuet och det förflutna vid akut insjuknande i en allvarlig sjukdom (Angel, 

Kirkevold & Pedersen, 2009). Tankar om att inte vara beredd att offra nuvarande livsstil 

varvas med en insikt hos kvinnan att hon själv måste ta itu med de problem som lett till 

insjuknandet (Svedlund et al., 2001). En kamp för att gå vidare i livet startar och 

kännetecknas av ett behov av stöd inför den återhämtningsprocess som väntar. Kampen 

är en del av livet men vid en allvarlig sjukdom som hjärtinfarkt blir kampen tydligare. 

Kampen för att klara saker i livet som tidigare varit självklart (Angel, 2012).  

 

Livet efter ett insjuknande i en allvarlig sjukdom som exempelvis hjärtinfarkt präglas av 

en fysisk och psykisk återhämtningsprocess (Socialstyrelsen, 2007). 

Återhämtningsprocessen är en del av livet och kvinnornas livsvärld. Livsvärld kan 

beskrivas utifrån de fyra existentialerna (Van Manen, 1997) levd kropp, levd tid, levt 

rum samt levda relationer. Kunskap om livsvärlden kan ge en förståelse för kvinnor i 

deras livssituation efter att ha insjuknat i hjärtinfarkt. En kunskap som kan ligga till 

grund för hur omvårdnaden kan utformas tillsammans med kvinnan (Blomqvist, 2012). 

Idag präglas den akuta sjukvården vid hjärtinfarkt av korta vårdtider där kvinnan i regel 

skrivs ut inom en veckas tid (Socialstyrelsen, 2007). Under vårdtiden ska kvinnan ges 

information och kunskap om sin sjukdom (Socialstyrelsen, 2008). Eftersom 

hjärtsjukdomar är så pass vanliga idag finns det en risk att information ges 

slentrianmässigt av hälso- och sjukvårdspersonal. Kvinnor som har insjuknat i 

hjärtinfarkt kan under vårdtiden ha svårt att ta till sig den information och kunskap som 

hälso- och sjukvårdspersonal förmedlar (ibid). Intressant är att förstå hur kvinnor 

upplever sin återhämtningsprocess och livssituation för att kunna möta kvinnan där hon 

är. Genom att sammanställa aktuell kunskap om kvinnors upplevelser kan vården 

utformas specifikt efter deras behov. 



 

   

 

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av sin livssituation efter att ha insjuknat i 

hjärtinfarkt. 

 

 

METOD 

Design 

En allmän litteraturstudie genomfördes för att skapa översikt över kunskapen inom valt 

område (Forsberg & Wengström, 2008) 

  

Urval 

Litteraturstudien baseras på vetenskapliga kvalitativa original artiklar. 

Inklusionskriterier var peer reviewed artiklar publicerade mellan åren 2002-2012. 

Studier som var gjorda på kvinnor över 18 år som hade drabbats av hjärtinfarkt och ur 

patientperspektiv. Exklusionskriterier (Friberg, 2012) var studier som endast 

inkluderade män, barn, review artiklar, kvantitativa studier samt de med medicinskt 

fokus. 

 

Undersökningens genomförande 

Datainsamling 

Datainsamlingen startade genom identifiering av sökord relevanta till syftet. De sökord 

och sökordskombinationer som användes var myocardial infarction, quality of life, 

women, samt experience. Materialet till studien söktes (Friberg, 2012) i de elektroniska 

databaserna Cinahl, PubMed samt PsychINFO. Relevanta artiklar söktes med hjälp av 

begränsningar, trunkeringar (*) och boolesk söklogik där ordet AND användes i 

samtliga sökningar (Bilaga 1). Artiklar skrivna på andra språk än Engelska och Svenska 

uteslöts. Varje artikels abstrakt vars titel angav att ämnet handlade om hjärtinfarkt lästes 



 

   

igenom för att avgöra om de svarade mot studiens syfte. Artiklar som inte svarade mot 

syftet eller valda inklusionskriterier valdes bort. De artiklar som var kvalitativa, 

uppfyllde inklusionskriterierna och svarade mot studiens syfte skrevs ut i fulltext. De 

utvalda artiklar som inte fanns i fulltext beställdes via högskolans bibliotek. 

Databassökningarna resulterade i 10 artiklar. Komplettering med manuell sökning 

(Friberg, 2012) gjordes via referenslistor vilket tillförde ytterligare tre artiklar. 

Granskning av artiklarnas kvalitet 

Utvalda artiklar lästes och granskades för att bedöma deras kvalitet (Statens 

beredningsutskott för medicinsk utvärdering [SBU], 2012). Till hjälp för bedömning 

användes SBU´s granskningsmall (Bilaga 2) för vetenskapliga artiklar. Varje ”JA” svar 

bedömdes motsvara 1 poäng. Övriga svarsalternativ motsvarade 0 poäng. 16-21 poäng 

ansågs motsvara hög kvalitet, 12-15 poäng medelhög kvalitet och 0-11 poäng som låg 

kvalitet. Av utvalda artiklar motsvarade 8 stycken hög kvalitet, 4 stycken motsvarade 

medelhög kvalitet samt 1 artikel med låg kvalitet. Inga artiklar sållades bort på grund av 

granskningen då de alla ansågs tillföra relevanta fynd till resultatet. I samband med 

granskningen fylldes artikelöversikt i (Bilaga 3) för att få en överskådlig blick över 

utvalda artiklar och deras resultat. 

 

Bearbetning av artiklarnas resultat 

Bearbetningen av de 13 artiklarna genomfördes med inspiration av Friberg (2012). 

Ansatsen var induktiv det vill säga förutsättningslös där likheter och skillnader 

identifierades i artiklarna med avsikten att fånga kärnan i materialet (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Artiklarna lästes i sin helhet för att få en god överblick över 

innehållet. Resultatet i artiklarna översattes till svenska och innehåll i texterna som 

handlade om män eller inte svarade mot syftet exkluderades. Meningar, fraser och 

bärande ord som svarade mot syftet markerades i artiklarna. Därefter lyftes de 

markerade styckena ut för att kondenseras med bibehållet innehåll. Det kondenserade 

materialet kodades och sorterades efter likheter och skillnader i kvinnornas upplevelse 

av sin livssituation. Därefter lästes materialet igenom och grupperades på nytt genom 

utformning av tankekartor indelade efter fysiska upplevelser, tankar, känslor, relationer. 

På så vis framträdde tre kategorier med tillhörande subkategorier (Friberg, 2012). 



 

   

Resultatet sammanställdes och därefter lästes samtliga artiklar igenom en gång till för 

att utesluta att material som svarade mot syftet missats.  

Etiska överväganden och undersökningens betydelse 

Artiklar som var vetenskapliga med ett etiskt ställningstagande (Gustafsson, Hermeren 

& Petersson, 2005) exempelvis godkännande av etisk kommitté inkluderades i studien. 

Författaren till uppsatsen stannade regelbundet upp under arbetets gång för att reflektera 

över det som lästs och det som skrivits för att försäkra ett korrekt etiskt handlande under 

uppsatsens gång (Gustafsson et al., 2005). Författarens förförståelse inför denna studie 

har varit en tro att kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt kan bära på en rädsla som kan 

påverka och begränsa det dagliga livet. Under hela processen har detta funnits med i 

tankarna. För att medvetandegöra den egna förförståelsen skrevs den ned på papper och 

fanns synlig genom hela arbetet. Reflektioner och diskussioner har under processens 

gång förts med handledare och kurskamrater.  

 

RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån de tre kategorier som framkom vid bearbetning av 

materialet: Livets skörhet, Vardagen begränsas, Betydelsen av nära relationer. 

Livets skörhet 

Livets skörhet innefattar de fyra subkategorierna: tankar om livet och hjärtinfarkten, 

osäkerhet inför framtiden, att tänka om samt tro på framtiden. 

 

Tankar om livet och hjärtinfarkten 

Vardagen den första tiden efter insjuknandet beskrevs i flera studier vara uppfylld av 

tankar om hjärtinfarkten och det dagliga livet (Crane & McSweeney, 2003; Johansson 

Sundler, Dahlberg & Ekenstam, 2009; Sjöström- Strand & Fridlund, 2007). I studien av 

Kerr & Fothergill- Bourbonnais (2002) präglades tankarna av chock och förvåning över 

att ha insjuknat i hjärtinfarkt. Vardagliga aktiviteter stördes konstant av plötsliga tankar 

om hjärtinfarkten (ibid). Livet hade tagit en annan vändning, det hade förändrats mot 

vad kvinnorna förväntat sig (Bowers & Bucanahan, 2007). Självförtroendet minskade 

för flera av kvinnorna och de upplevde hur sinnesstämningen förändrats till det negativa 



 

   

(Ibid). ). Livet kändes ovisst, de bar på en fruktan och en rädsla inför döden som gjorde 

att dem inte vågade planera så mycket inför framtiden (Svedlund, Danielson, 2004). 

Den livskris som sjukdomen innebar tvingade kvinnorna att nu stanna upp, reflektera 

och tänka till (Johansson Sundler et al., 2009). I Bowers och Bucanahans studie (2007) 

angav kvinnorna att de hade blivit påminda om sin egen dödlighet och att insjuknandet 

gjorde att de kände sig väldigt sårbara. Hjärtinfarkten kunde även väcka tankar om att 

ha fått en andra chans, att ha fått tillbaka livet (ibid). En tacksamhet över att vara vid liv 

och att ha fått en andra chans varvades med vetskapen om hur skört livet kunde vara 

(Sjöström- Strand, Ivarsson & Sjöberg, 2010).  

 

Osäkerhet inför framtiden 

En osäkerhet inför hur framtiden skulle forma sig visade sig i flera studier (Johansson & 

Ekebergh, 2006; Crane & McSweeney, 2003; Doiron-Maillet & Meagher- Stewart, 

2003). Det fanns en ovisshet som påverkade vardagen och skapade en osäkerhet i livet 

hos kvinnorna (Johansson & Ekebergh, 2006). Kvinnorna menade att upplevelsen av 

hjärtinfarkten lett till en känsla av att ha förlorat kontrollen över sitt liv och sin situation 

(ibid). Kvinnorna i Crane & McSweeneys studie (2003) påtalade en rädsla för vad de nu 

kunde förvänta sig i livet vilket också skapade en osäkerhet. Det stöds även i en studie 

av Doiron-Maillet & Meagher- Stewart (2003) där kvinnorna upplevde en osäkerhet och 

stor förvåning över vetskapen att ha insjuknat i hjärtinfarkt. Kvinnorna beskrev en 

önskan och/eller en tro att vardagen skulle fortgå som innan hjärtinfarkten (Brink, 

Karlson & Hallberg, 2006; Sjöström- Strand & Fridlund, 2007). Det fanns hos flera 

kvinnor en oro att drabbas av en ny hjärtinfarkt den första tiden och med det följde en 

rädsla över att vara ensam (Kristofferzon, Löfmark & Carlson, 2008). Andra saker som 

oroade var att inte bli som innan hjärtinfarkten, att inte orka med sitt jobb eller orka 

sköta hemmet (Sjöström- Strand & Fridlund, 2007). I två studier av Crane & 

McSweeney (2003) samt Johansson Ekebergh (2006) beskrev kvinnorna att de i 

efterförloppet av hjärtinfarkten möttes av svårigheter när de inte visste hur de skulle 

forma sitt nya liv. Exempelvis uttryckte kvinnorna det som att de inte längre var samma 

person och att livet inte var värt att leva (Svedlund & Danielson, 2004). En känsla av 

maktlöshet inför framtiden beskrevs och kvinnorna såg det som ett misslyckande att 

vara sjuk (ibid). Andra känslor var att de kunde känna sig bittra över livet och 



 

   

sjukdomen som orsakade dem lidande och oro (Johansson Sundler et al., 2009). 

Kvinnorna i Sjöström- Strand & Fridlunds studie (2007) talade om att de levde med 

konstanta tankar kring orsaken till deras insjuknande och en oro för att drabbas igen 

vilket skapade stress i deras liv. I två studier framkom det även att kvinnorna upplevde 

någon form en förändrad självuppfattning efter hjärtinfarkten (Bowers & Bucanahan, 

2007; Sjöström- Strand et al., 2010). Denna kunde yttra sig i en känsla av osäkerhet 

inför framtiden som inte funnits tidigare men även en beslutsamhet att inte låta sig 

definieras genom upplevelsen av sjukdomen (Bowers & Bucanahan, 2007).  

 

Att tänka om 

I flera studier visade det sig att kvinnors tankar om sin livssituation förändrades efter 

hjärtinfarkten (Bowers & Bucanahan, 2007; Johansson Sundler et al., 2009; 

Kristofferzon et al., 2008). Medvetenheten om att ha insjuknat och överlevt 

hjärtinfarkten kunde väcka kvinnors tankar om att ha fått en andra chans i livet 

(Kristofferzon et al., 2008). De hade fått livet tillbaka och det var hög tid att prioritera 

sig själv, släppa på vissa krav och leva ett mer hälsosamt liv (ibid). Kvinnorna insåg att 

de inte prioriterat sin hälsa tidigare och ifrågasatte och omvärderade sitt tidigare liv 

vilket gav dem en drivkraft för förändring (Bowers & Bucanahan, 2007; Johansson 

Sundler et al., 2009; Kristofferzon et al., 2008). Med en ökad närvaro i livet och mot sig 

själv ville de uppnå en hälsosammare livssituation (Johansson Sundler et al., 2009). 

Denna nya medvetenhet kunde bli en drivkraft till förändringar för flera av dem 

(Johansson Sundler et al., 2009; Sjöström- Strand et al., 2010). Kvinnorna i Bowers & 

Bucanahans studie (2007) beskrev en ilska över att ses som sjukliga och hur de med 

hjälp av livsstilsförändringar strävade efter att bli som innan. Försök till förändringar i 

livsstilen var en gemensam faktor för flera kvinnor vilket innebar omprioriteringar av 

olika aktiviteter i vardagen (Bowers & Bucanahan, 2007; Crane & McSweeney, 2003). 

Andra omprioriteringar var när kvinnornas fokus flyttades från omgivningen till den 

egna personen (Johansson & Ekebergh, 2006). Tidigare hade hushållsarbete prioriterats 

högt men nu valde en del kvinnor att istället prioritera exempelvis fysisk träning (Crane 

& McSweeney, 2003). Förändringarna kunde inkludera såväl fysiska, psykiska som 

känslomässiga aspekter men även för att få mer vila och avslappning i vardagen 

(Bowers & Bucanahan, 2007; Crane & McSweeney, 2003). Att sänka de egna kraven, 



 

   

be om hjälp, ta mindre ansvar för människor i omgivningen och att kommunicera sina 

känslor och tankar var olika sätt att nå förändring (Bowers & Bucanahan, 2007). Det 

kunde också vara att lära sig sätta egna personliga gränser i vardagen (ibid).  I en studie 

beskrev en 52 årig kvinna hur hon hade minskat på sina egna krav:  

 

”…I´m not at all as picky now – there can be a bit of dust nowadays”  (Kristofferzon et 

al., 2008, s.370) 

 

Att tänka om kunde också vara att arbeta energibesparande, organisera planerade 

aktiviteter så att den fysiska återhämtningen kunde underlättas (Kerr & Fothergill-

Bourbonnais, 2002). En kvinna i studien av Sjöström-Strand & Fridlund (2007) menade 

att hon inte bara kunde sitta hemma och oroa sig för att något kunde hända, det var inget 

liv.  

 

Tro på framtiden 

Att tro på framtiden handlade i flera studier om att lära sig leva med erfarenheten av 

infarkten för att kunna bygga upp en ny tillvaro (Kerr & Fothergill- Bourbonnais, 2002; 

Johansson Sundler et al., 2009). En del kvinnor beskrev att det var svårt att veta hur de 

kunde påverka sin hälsa till att bli bättre. Dels kände de inte att de förstod den nya 

situationen som insjuknandet innebar men inte heller de förändringar som skett i 

kroppen (Johansson & Ekebergh, 2006). I en studie av Doiron-Maillet & Meagher- 

Stewart (2003) framkom det att kvinnors okunskap om att leva med hjärtsjukdom 

bidrog till en svårighet i den nya livssituationen. Att komma till acceptans med den nya 

livssituationen efter hjärtinfarkten var en viktig del för att kvinnorna skulle känna en tro 

på framtiden (Kristofferzon et al., 2008; Crane & McSweeney, 2003; Sjöström- Strand 

et al., 2010). I flera studier fanns en väckt medvetenhet hos kvinnorna om hur livet sett 

ut innan sjukdomen (Crane & McSweeney, 2003; Kristofferzon et al., 2008). 

Kvinnornas önskan om att allt skulle vara som innan insjuknandet omprioriterades och 

de försökte istället finna en ny mening med sitt liv (Bowers & Bucanahan, 2007; Crane 

& McSweeney, 2003). Tron på att kunna anpassa sig till framtiden fanns trots den 

ovisshet och osäkerhet flera kvinnor beskrev (Bowers & Bucanahan, 2007). En lösning 

för att känna en tro inför framtiden var att hitta individuella vägar för att uthärda 



 

   

osäkerheten i att vara hjärtsjuk. Ett annat sätt var att ha en tro på den egna kroppen 

(ibid). Det kunde även vara genom att prata om och dela med sig om det kvinnorna 

upplevt vid insjuknandet (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002).  

 

Vardagen begränsas 

Vardagen begränsas omfattar de fyra subkategorierna: fysiska begränsningar, begränsningar i 

omgivningen samt att hantera begränsningar. 

 

Fysiska begränsningar  

Trötthet och svaghet visade sig i flera studier som en utmattning som påverkade och 

begränsade kvinnornas livssituation (Bowers & Bucanahan, 2007; Brink et al., 2006; 

Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Sjöström- Strand et al., 2010). Det var den största 

orsaken till oförmågan att fortsätta med vardagliga rutiner och beskrevs av kvinnorna 

som en fysisk förlust (Bowers & Bucanahan, 2007). Tröttheten var en överväldigade 

och invalidiserande upplevelse vars intensitet förvånade dem (Kerr & Fothergill-

Bourbonnais, 2002). I flera studier beskrev kvinnorna hur det var det mest besvärande 

och negativt påverkade på hälsan (Brink et al., 2006; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 

2002; Sjöström- Strand et al., 2010). Kvinnornas kapacitet att vara lika fysiskt 

engagerade i livet som de var innan hjärtinfarkten begränsades av denna nya upplevelse 

(Bowers & Bucanahan, 2007). Det uppstod skuldkänslor och en rastlöshet över att inte 

längre orka eller kunna vara lika delaktiga som tidigare (ibid). I flera studier visade det 

sig att den minskade orken begränsade kvinnornas möjligheter att umgås som tidigare 

(Bowers & Bucanahan, 2007; Crane & McSweeney, 2003; Kerr & Fothergill-

Bourbonnais, 2002). Olika symtom som bröstsmärtor eller en besvärande förlust av 

styrka kunde göra att fysiska utmaningar blev speciellt svåra att genomföra (Bowers & 

Bucanahan, 2007; Crane & McSweeney, 2003). Symtomen kunde leda till en känsla av 

frustration och att vara begränsad i sin vardag. Det kunde väcka känslor av maktlöshet 

och att livet kändes svårt på grund av detta (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; 

Sjöström- Strand & Fridlund, 2007). Andra känslor som kunde uppstå förutom ilska och 

frustration över fysiska begränsningar var sorg och förlust samt en minskad känsla av 

självständighet (White, Hunter, Holttum, 2007). 

 



 

   

Begränsningar i omgivningen 

En studie belyste hur kvinnorna kände sig begränsade av närstående som de upplevde 

ville dem väl men inte tillät henne att vara så aktiv som hon själv önskade (Svedlund, 

Danielson, 2004). Det kunde vara svårt att stå emot omgivningens krav och 

överbeskydd, samtidigt som kvinnorna upplevde omgivningen som stödjande 

(Kristofferzon et al., 2007). En känsla av att vara överbeskyddad kunde leda till att 

kvinnorna kände sig begränsade i vardagen. Att få ta egna beslut utan krav eller att 

känna sig överbeskyddad var viktigt för kvinnornas känsla av självständighet 

(Svedlund, Danielson, 2004). Kvinnorna jämförde sin nuvarande livsstil med tidigare 

och upplevde att deras personliga värde minskade när dem begränsades av omgivningen 

eller inte klarade av att utföra vardagliga aktiviteter (Kerr & Fothergill- Bourbonnais, 

2002). Begränsningarna kunde leda till att kvinnorna upplevde en känsla av utanförskap 

som de hade svårt att själv påverka. Andra begränsningar kunde vara exempelvis 

medicinska restriktioner som gjorde att dem fick avstå från bilkörning. Detta upplevdes 

frustrerande och begränsande för deras självständighet (ibid). 

 

Att hantera begränsningar 

Flera studier visade att begränsningar i vardagen hanterades genom en anpassning till 

planerade aktiviteter (Crane & McSweeney, 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 

2002; Sjöström- Strand et al., 2010). Bristen på energi gjorde sig påmind oavsett vilken 

aktivitet som skulle utföras och ett sätt att orka var att försöka minska tempot vid 

utförandet (Crane & McSweeney, 2003; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Att 

stanna upp och vila vid strykning av tvätt eller att spara energi genom planering och 

organisering av aktiviteter var ett annat sätt (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). 

Genom att vila efter fysiska aktiviteter eller att gå och lägga sig tidigare på kvällen 

hanterades mildare former av trötthet eller brist på energi (Sjöström- Strand et al., 

2010). Ett mått för att kunna återuppta dagliga aktiviteter så som att promenera, handla 

eller diska var när kvinnorna märkte av en minskad trötthet (Kerr & Fothergill-

Bourbonnais, 2002). Det sågs av dem som en indikation på att vara tillbaka i ett 

normaltillstånd (ibid). I en studie beskrev kvinnorna hur begränsningar och förändringar 

i den nya livssituationen kunde ge dem en känsla av att vara fast i restriktioner 

(Kristofferzon et al., 2008). 



 

   

 

 

Betydelsen av nära relationer 

I betydelsen av nära relationer framträdde tre subkategorier: behov av stöd, svårigheter med 

stöd samt brist på stöd 

Behov av stöd 

Behovet av meningsfulla relationer intensifierades efter en hjärtinfarkt (Johansson 

Sundler et al., 2009). Nära relationer kunde fungera som ett skyddsnät och fånga upp 

kvinnan efter hjärtinfarkten (ibid). Genom stöd möjliggjordes en kraft att våga testa sina 

gränser och våga lita på den egna kapaciteten (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 

2007). Känslan av trygghet kunde stärkas av ett uppmuntrande nätverk runt kvinnorna 

(Johansson Sundler et al., 2009). En kvinna beskrev känslan av familjens närvaro:  

 

“…knowing they`ve all been there for me” (White, Hunter & Holttum, 2007, 

s.281) 

 

En stor tillgång i den nya livssituationen var om en kvinna hade betydelsefull relation 

med en make eller partner (Johansson Sundler et al., 2009). Denna relation kunde 

involvera en meningsfull känsla av kamratskap och närhet. Det kunde ge en känsla av 

styrka, lycka och livsglädje som gjorde att kvinnan kunde se sig själv och känna sig 

sedd (ibid). Att samhörighet med make, barn, barnbarn eller vänner var en viktig kärna 

för kvinnornas hälsa och välbefinnande i det dagliga livet efter en hjärtinfarkt stöds 

även av Crane & McSweeneys studie (2003); Bowers & Bucanahan (2007) samt 

Sjöström- Strand et al., (2010). För flera kvinnor var förmågan att socialisera förknippat 

med känslor av välmående och en känslomässig förbättring. Det gav dem en känsla av 

att vara åter i sitt normaltillstånd (Kerr & Fothergill- Bourbonnais, 2003). Många 

gånger tog de närstående hänsyn till kvinnans förmåga efter sjukdomen (Sjöström- 

Strand et al., 2010). Kvinnorna beskrev olika behov av stöd så som sällskap, stöd vid 

beslutsfattande, ansvarsfördelning men även känslomässigt stöd och förståelse (Bowers 

& Bucanahan, 2007; Crane & McSweeney, 2003). Andra områden som kunde ge en 

känsla av stöd och hjälp till återhämtning var religiös tro, husdjur musik, natur och 

hobbys (Johansson Sundler et al., 2009; Bowers & Bucanahan, 2007). Det var många 



 

   

gånger betydelsefullt att ha någon att kunna kontakta för att tala med om rädslor inför 

framtiden eller nuvarande tillstånd (Sjöström- Strand et al., 2010). 

 

Svårigheter med stöd 

Kvinnorna upplevde att omgivningens osäkerhet och oro för dem riskerade att skapa en 

klyfta mellan dem (Johansson Sundler et al., 2009).  

 

”My son that stayed with me last week, he wouldn´t let me do a thing, no 

company, he wouldn´t even let me talk on the phone. If someone did get 

through, it was only for 5 minutes. I just felt so helpless... I felt like a little 

child” (Doiron-Maillet & Meagher- Stewart, 2003, s.19)   

 

Svårigheter uppstod när kvinnor upptäckte att de var beroende av stöd från 

familjemedlemmar för att klara den nya livssituationen (Kristofferzon et al., 2007). Att 

plötsligt vara den som tog plats kunde få kvinnor att känna sig själviska (Kristofferzon 

et al., 2008). Stöd i hushållet kunde skapa frustration när det inte utfördes så som 

kvinnan själv skulle ha gjort (Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002). Samtidigt som 

flera kvinnor påtalade ett behov av stöd så fanns det en stark vilja att inte oroa 

människor i omgivningen (Bowers & Bucanahan, 2007). 

Brist på stöd 

Brist på stöd från familj eller vänner blev ett hinder i den återhämtningsprocess som 

följde sjukdomen (Crane & McSweeney, 2003; Sjöström- Strand et al., 2010). En 

avsaknad av kamratskap kunde skapa känslor av ensamhet och tomhet som i sin tur 

ökade lidandet och sårbarheten hos kvinnorna efter hjärtinfarkten (Johansson Sundler et 

al., 2009). Flera av kvinnorna upplevde det stressande att känna att dem saknade stöd 

eller fick ansvara för allt själv (Sjöström- Strand & Fridlund, 2007). Kvinnor beskrev 

hur det kunde uppstå känslor av krav om inte de anhöriga förstod hur den nya 

situationen påverkade deras kapacitet (Kristofferzon et al., 2008). De kvinnor som var 

arbetslösa talade om att en anställning ansågs vara ett bevis på hälsa och ett återinträde i 

det vardagliga livet. Att vara arbetslös skapade en känsla av tristess och en rädsla för att 



 

   

inte ses som anställningsbar på grund av sjukdomen vilket ledde till ett utanförskap 

(ibid). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara syftes utfördes en allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats där 

vetenskapliga originalartiklar användes som underlag för resultatet (Friberg, 2012). 

Metoden valdes då syftet var att beskriva kvinnors upplevelser. Det gjorde att en allmän 

litteraturstudie med kvalitativ ansats ansågs vara bäst lämpad. Författaren valde att 

endast inkludera kvalitativa artiklar. Detta gjordes för att beskriva erfarenheter och 

upplevelser av kvinnors livssituation efter hjärtinfarkt, ur ett patientperspektiv. Detta 

kan skapa en ökad förståelse för patienters livssituation efter att ha insjuknat i 

hjärtinfarkt. De databaser som användes var Cinahl, Pubmed och PsychINFO då de har 

hälsa, sjukvård och medicin som inriktning. Det kan ändå vara så att relevanta artiklar 

förbisetts då ingen sökning skedde i andra databaser än nämnda så som Eric, SweMed. 

Författaren valde följande sökord: myocardial infarction, women, experience samt 

quality of life. Då flera av artiklarna återkom i de olika sökningarna kan det tolkas som 

att sökorden och databaserna var relevanta för studiens syfte. Då hjärtinfarkt kan ha 

flertalet olika benämningar beroende på var i hjärtat infarkten inträffar användes endast 

ordet myocardial infarction i denna studie. Det kan dock inte uteslutas att relevanta 

artiklar kan ha missats på grund av detta. Om MeSH termer eller Thesaurus använts 

kunde eventuellt fler relevanta artiklar ha hittats. Hade fler sökord använts med boolesk 

söklogik eller med andra avgränsningar kunde möjligen fler artiklar ha framkommit 

som svarade mot syftet. Artiklarnas kvalitet granskades och bedömdes med hjälp av 

mall från SBU (2012). De artiklar som ingick i resultatet var samtliga skrivna på 

engelska vilket kan innebära att artiklar skrivna på andra språk och som svarat mot 

syftet har missats. Det finns en risk att översättningen av artiklarna inte varit helt 

korrekt och att delar i text därför feltolkats. Målsättningen har under hela arbetet varit 

att göra artikelförfattarna rättvisa genom att författaren har läst resultaten flera gånger 

samt använt lexikon vid översättning för att minska risken för feltolkning. Samtliga 

artiklar som granskades valdes att ta med i studien. En av utvalda artiklar bedömdes ha 



 

   

låg kvalitet men eftersom upplevelser och erfarenheter alltid är individuella så valde 

författaren att ändå behålla artikeln. Bearbetningen av resultatet utfördes med 

inspiration av Fribergs (2012) metod då den underlättade sammanställningen av 

materialet i kategorier. En svaghet i bearbetningsprocessen kan vara att det varit en 

ensam författare till studien. Detta kan ha medfört att materialet bearbetats annorlunda 

än om det ingått en medförfattare att diskutera med. Författaren har varit medveten om 

den egna förförståelsen och därför stannat upp genom hela processens gång för att 

undvika att förförståelsen påverkat resultatet. Efter att ha sammanställt resultatet kan 

författaren dra slutsatsen att den egna förförståelsen, om kvinnors rädsla i livet efter 

insjuknandet inte var det som dominerat i någon av de utvalda artiklarna. Kvinnorna 

upplevde en osäkerhet i sin nya livssituation men inte rädsla i den omfattning författaren 

väntat sig. Förförståelsen var även att kvinnor skulle bli hämmade i aktiviteter och i det 

dagliga livet på grund av sin rädsla men det visade sig att kvinnorna begränsades av 

andra faktorer. Då urvalet inkluderade kvinnor över 18 år som insjuknat i hjärtinfarkt 

kan resultatet endast anses applicerbart inom den kategorin. I de artiklar där män 

förekom valdes endast den text ut där det var tydligt att innehållet representerade 

kvinnorna. Barn är uteslutna från denna studie så därför är resultatet inte överförbart på 

den gruppen. Samtliga artiklar representerar människor i västvärlden vilket gör att 

studien kan vara svår att överföra till andra kulturer i världen. I flera av studierna 

framkom liknande upplevelser och erfarenheter av kvinnorna. Resultatet kunde 

möjligen ha presenterats i ett vidare perspektiv om även kvantitativa artiklar 

inkluderats. För att vården ska kunna evidensbaseras krävs kunskap från både kvalitativ 

och kvantitativ forskning enligt Friberg (2012).   

 

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att kvinnors livssituation förändras efter att ha insjuknat i hjärtinfarkt. 

De fynd som kommer att diskuteras är kvinnornas känsla av osäkerhet inför framtiden, 

kvinnornas fysiska begränsningar samt deras behov av stöd. Dessa kommer att 

diskuteras tillsammans med tre av de fyra existentialerna av van Manen (1997) levd tid, 

levd kropp, samt levda relationer.  

 

 



 

   

Som kvinna kan det kan vara svårt att föreställa sig framtiden vid insjuknande i 

hjärtinfarkt eftersom referensen för framtiden bygger på tiden innan insjuknandet 

(Angel et al., 2009). Kvinnor uttryckte en skam över att bli sjuk, en rädsla att vara till 

besvär och att bli beroende av en annan person (Svedlund, Danielson & Norberg, 2010). 

Kvinnorna förträngde sina känslor den första tiden på sjukhuset och fann det svårt att 

tro att en hjärtinfarkt skulle ha en permanent inverkan på deras liv (ibid). När en 

människa genomgår en omvälvande händelse förändras tidsuppfattningen, den 

personliga tiden stannar och händelser i tillvaron får en annan betydelse (Blomqvist, 

2012). Levd tid står för människans subjektiva tidsuppfattning om dåtid, nutid och 

framtid. Beroende på exempelvis ålder, situation och omgivande förhållanden kan tiden 

uppfattas lång eller kort, rolig eller svår, fasansfull eller harmonisk (Blomqvist, 2012; 

Van Manen, 2009). Efter insjuknandet beskrev kvinnorna en egen okunskap om 

hjärtsjukdomar och att leva med det som bidrog till deras osäkerhet (Doiron-Maillet & 

Meagher- Stewart, 2003; Johansson & Ekebergh, 2006). De upplevde en osäkerhet inför 

framtiden och en osäkerhet i att leva med hjärtsjukdom (Bowers & Bucanahan, 2007). 

Sjuksköterskans inställning och stöd har en stor betydelse för att kvinnan ska känna att 

det finns något värt att kämpa för vid svår sjukdom (Angel, 2012). Att se kvinnan, 

lyssna på vad hon säger, bekräfta och sätta henne i centrum (Angel, 2012). Men även att 

försöka se henne i den livssituation hon befinner sig utifrån hennes perspektiv 

(Edvardsson, 2010).  Kvinnans delaktighet i omvårdnaden kan vara då hon känner att 

hon fått kunskap och information om de symtom och den sjukdom som hon drabbats av 

(Eldh, 2006). Det kan också vara att kvinnan känner sig lyssnad på, sedd utifrån den 

erfarenhet hon har och att hon betraktas som resursstark person (ibid). Detta stöds även i 

en studie av Nordgren, Asp & Fagerberg (2007) som tar upp hur tron på kroppen 

förändras vid ett sviktande hjärta och hur det ledde till tankar på livet nu och livet innan 

insjuknandet.  

 

Levd kropp utgår ifrån att människan både har en kropp och är en kropp men som ofta 

glöms i naturliga ostörda livssituationer då kroppen är tyst och inte gör sig påmind 

(Blomqvist, 2012). Vid sjukdom som exempelvis hjärtinfarkt väcks en subjektiv 

medvetenhet om kroppen och den hamnar i fokus (Blomqvist, 2012; Van Manen, 2009). 

I flera av studierna framkom att kvinnorna upplevde en utmattning, en trötthet och 



 

   

svaghet som påverkade hela deras livssituation (Bowers & Bucanahan, 2007; Brink et 

al., 2006; Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Sjöström- Strand et al., 2010). 

Kvinnorna upplevde fysiska symtom som bröstsmärtor eller en besvärande förlust av 

styrka som ledde till att fysiska utmaningar blev speciellt svåra att genomföra (Bowers 

& Bucanahan, 2007; Crane & McSweeney, 2003). Detta kunde leda till att kvinnorna 

kände sig frustrerade och att deras fysik begränsade vardagen. Kvinnorna beskrev att 

begränsningarna väckte känslor av maktlöshet och att livet därför kunde kännas svårt 

(Kerr & Fothergill-Bourbonnais, 2002; Sjöström- Strand & Fridlund, 2007). Genom att 

lyssna på kvinnans berättelse hur hon upplever sin situation kan sjuksköterskan få en 

förståelse för hennes subjektiva upplevelse (Van Manen, 1997). I Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer (2008) står det att preventiva åtgärder ska ha hög prioritet och 

patienter ska vid behov ges råd om levnadsvanor. Den tidskostnad som det innebär för 

sjukvården anses troligen kraftigt understiga de kostnader som sjuklighet innebär för 

sjukvården (ibid). Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anger att vården ska bedriva 

arbete för att förebygga ohälsa. I de nationella riktlinjerna för hjärtsjukvård 

(Socialstyrelsen, 2008) lyfts det fram att det finns ett behov av ökade preventiva 

åtgärder vid hjärtsjukdom. Socialstyrelsen menar också att vårdens potential för att 

arbeta preventivt inte utnyttjas till fullo (ibid). En studie av Orth-Gomér (2012) kom 

fram till att kvinnor sannolikt skulle dra nytta av kvinnogrupper för att diskutera sin 

livssituation och de upplevelser de har efter hjärtinfarkt. Dessa grupper kan ge 

kvinnorna en känsla av sammanhang i den nya livssituationen (ibid). För att uppnå en 

ökad ambitionsnivå kring arbete med prevention vid kranskärlssjukdom krävs ett utökat 

samarbete mellan hjärtsjukvård och primärvård (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Kvinnan ställs inför utmaningar där balansen mellan livsmod och tappad livsgnista blir 

tydligare än annars (Angel, 2012). Livet efter ett insjuknande i en allvarlig sjukdom som 

exempelvis hjärtinfarkt präglas av en fysisk och psykisk återhämtningsprocess 

(Socialstyrelsen, 2007). En kamp för att gå vidare i livet startar och kännetecknas av ett 

behov av stöd i i den nya livssituationen. Kampen är en del av livet men vid en allvarlig 

sjukdom som hjärtinfarkt blir kampen tydligare. Kampen för att klara saker i livet som 

tidigare varit självklart (Angel, 2012). När en kvinna insjuknat i hjärtinfarkt förutsätter 

en god omvårdnad ett bemötande med en öppenhet för vad patienten uttrycker och 



 

   

upplever (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Personcentrerad omvårdnad 

(Edvardsson, 2010) omfattar bland annat att i kombination med medicinsk kunskap, se 

kvinnan bakom hjärtinfarkten oavsett ålder, symptom eller beteende. Levda relationer 

står för relationer till andra människor och hur dessa upplevs. Relationer till andra kan 

vara enkla eller komplicerade, vårdande och trygghetsskapande eller krävande och 

försummande (Blomqvist, 2012). Genom att göra kvinnan delaktig i omvårdnaden 

(Socialstyrelsen, 2005) och visa respekt för hennes perspektiv kan en personcentrerad 

vård uppnås (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I flera studier framkom att kvinnor 

uttryckte att brist på stöd fick dem att känna sig ensamma och sårbara i den nya 

livssituationen (Johansson Sundler et al., 2009). Relationer kan upplevas ge hopp, 

samhörighet och hälsa men även bidra till förlust av hopp, oro, osäkerhet och sjukdom 

(Blomqvist, 2012). Sjuksköterskan ska ha en förmåga att uppmärksamma, möta och 

hantera förändringar i kvinnans fysiska och psykiska tillstånd (Socialstyrelsen, 2005). 

En grund för stöd och samarbete mellan sjuksköterska och patient kan läggas genom 

fokus på kvinnans berättelse (Ekman et al., 2011). En förståelse för vad kvinnor 

upplever vid insjuknande i hjärtinfarkt kan ge en ökad kunskap för kvinnors behov i den 

nya livssituationen. 



 

   

Slutsats 

Trots att en holistisk personcentrerad omvårdnad betonas inom hälso- och sjukvården så 

uppnås inte detta i omvårdnaden av kvinnor som insjuknat i hjärtinfarkt. Kvinnor som 

akut insjuknar i hjärtinfarkt upplever det som chockartat och många förvånas över att 

drabbas. Med korta vårdtider där en stor del av återhämtningen sker i hemmet kan 

kvinnor uppleva den nya livssituationen som omvälvande och svår att greppa. 

Kvinnorna kan ha svårt att ta till sig de förändringar som skett i kroppen efter 

hjärtinfarkten. Trots att ett sjukdomsförebyggande arbete är en del av hälso- och 

sjukvårdens uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen (182:763) finns det ingen enhetlig 

praxis för arbetet. Det råder också stora skillnader i sjukdomsförebyggande arbete 

mellan de olika regionerna och vårdenheterna (Socialstyrelsen, 2011a). Sjuksköterskans 

yrkesroll omfattar bland annat ett ansvar i att undervisa patienter och deras familjer för 

att bättre rusta dem vid den utmaning som uppstår vid sjukdom (Strømsnes Ekern, 

2001). Med en ökad förståelse för kvinnors livssituation efter hjärtinfarkt kan 

sjuksköterskan genom undervisning ge kvinnorna en kunskap att bättre hantera sin 

vardag. Upplevelser är individuella och behoven av undervisning kan se olika ut för 

kvinnorna. Enskilda motiverande samtal med kvinnorna, kvinnogrupper eller 

familjesamtal där kvinnan, familjen och sjukvården gemensamt får en förståelse för 

sjukdomen kan leda till en minskad osäkerhet hos kvinnorna. Samtalstiden och hur 

långvarig kontakten ska vara ska baseras på kvinnans sjukdom och behov (ibid). En 

ökad trygghet för kvinnan skulle kunna leda till ett minskat lidande för henne och stärka 

tron på den egna kroppen i den nya livssituationen.  
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Bilaga 2. 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser* 

 

Författare: ________________________ År: __________ Artikelnummer: _ 

____________ 

 

Total bedömning av studiekvalitet:  

 

Hög  Medelhög  Låg  

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

• Det finns förtydligande kommentarer till vissa delfrågor. Dessa anges med en fotnot. 

Svarsalternativ: Ja , Nej , Oklart , Ej tillämpligt  

 

1. Syfte  

a) Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning? 

 

2. Urval  

a) Är urvalet relevant?  

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?  

c) Är kontexten tydligt beskriven?  

d) Finns relevant etiskt resonemang?  

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?  

Kommentarer syfte, patientkarakteristika, kontext etc. 

 

3. Datainsamling  

a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  

b) Är datainsamlingen relevant?  

c) Råder datamättnad?  

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer urval, datainsamling, datamättnad etc. 

 



 

 

4. Analys  

a) Är analysen tydligt beskriven?  

b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden? 

c) Råder analysmättnad?  

d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer analys, analysmättnad etc. 

 

5. Resultat  

a) Är resultatet logiskt?  

b) Är resultatet begripligt?  

c) Är resultatet tydligt beskrivet?  

d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 

e) Genereras hypotes/teori/modell?  

f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)? 

g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)? 

Kommentarer resultatens tydlighet, tillräcklighet etc. 

 

 

 * Modifierad version av Bahtsevani 2002-06-18. 
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Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

1. Syfte 

Fundera över: 

• Vad målsättningen med studien var 

• Varför det är viktigt 

• Relevansen 

• Om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problemområdet/svara på 

frågeställningen. 

2. Urval 

Fundera över: 

• Om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• Om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 



 

 

• Om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 

• Om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• Om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• Om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre än ”informed 

consent” och ”ethical approval” 

• Om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna skulle 

kunna påverka datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroendeförhållanden 

etc. 

3. Datainsamling 

Fundera över: 

• Om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• Om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, 

semistrukturerad 

intervju, fokusgrupp, observationer etc.) 

• Om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• Om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes (t ex vem intervjuade, 

hur länge, användes intervjuguide, var utfördes intervjun, hur många observationer etc.) 

• Om metoden modifierades under studiens gång (om så är fallet, framgår det hur och 

varför detta skedde) 

• Om insamlat datamaterial är tydliga (t ex video- eller ljudinspelningar, anteckningar 

etc.) 

• Om forskaren resonerar kring om man nått mättnad (när mer datainsamlingen inte ger 

mer ny data). 

Bilaga 5 

4. Analys 

Fundera över: 

• Om analysprocessen är beskriven i detalj 

• Om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund 

för datainsamlingen 

• Om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• Om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• Om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande 

under analysprocessen 



 

 

• Om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

5. Resultat 

Fundera över: 

• Om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 

• Om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är citat/ 

dataredovisning 

• Om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (ex är det lätt att se vad som är citat/data 

och vad som är forskarens eget inlägg) 

• Om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som eventuellt låg 

till grund för datainsamling och analys 

• Om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• I vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 

• Om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller 

inflytande under analysprocessen 

• Om forskaren för ett resonemang kring resultatens generaliserbarhet eller andra 

användningsområden för resultaten



 

 

Bilaga 3 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Bowers, M. 

Buchanan, 

M.  

Canada  

2007 

 

 

 

A group- 

based 

program of 

emotional 

recovery for 

younger 

women 

following 

myocardial 

infarction 

Syftet var att 

förstå yngre 

kvinnors 

erfarenheter av 

återhämtning 

från en 

hjärtinfarkt. 

6 kvinnor deltog. 5 st 

utvalda från 

hjärtavdelning, 1 

kvinna anmälde sitt 

intresse. Personliga 

telefonintervjuer 

gjordes först för att 

klargöra deltagandet. 

Därefter deltog 

kvinnorna i 

gruppsessioner vid 

6x2h samt en 

uppföljningssession.  

Sessionerna hade en 

gruppbaserad semistruktur 

(Guided Autobigraphy). Alla 

sessioner videofilmades, 

kvinnorna lämnade 

självbiografiska berättelser till 

forskaren efter varje session. 

Analys av insamlat material 

skedde parallellt med 

datainsamling. Innehållet 

analyserades efter teman.  

Godkänd av etisk kommitté. 

Resultatet bestod av sex 

livsteman: upplevelse av 

förlust, att leva med osäkerhet, 

förändringar i självuppfattning, 

personliga behov och 

egenvård, vård och stöd, ta 

hand om andra 

Medelhög kvalitet 

 

Resultatet svarar 

mot syftet. Bristande 

metoddiskussion. 

Brink, E. 

Karlson, B. 

Hallberg, L. 

Sverige 

2006 

Readjustmen

t 5 months 

after a first 

time 

myocardial 

infarction: 

reorienting 

the active 

self 

 

Syftet är att 

undersöka 

självreglerings

processen för 

att öka 

förståelsen för 

omställningen 

efter en 

förstagångs 

hjärtinfarkt  

11 kvinnor och 10 

män från ett svenskt 

sjukhus inbjöds till att 

delta i studien.  

5 månader efter deras 

första hjärtinfarkt 

genomfördes 

intervjuer. 

Studien utgick ifrån grounded 

theory Frågorna fokuserade på 

tankar, känslor och beteenden i 

relation till hälsa och 

återhämtning. Datainsamlingen 

avslutades när datamättnad 

ansågs vara uppnådd.  

Intervjuerna spelades in och 

översattes ordagrant.  

Godkänt av etisk kommitté. 

 Resultatet visar att 

nyorienteringen prövades av 

trötthet och nytillkomna 

begränsningar. 

Sjukdomsuppfattningen och 

dess konsekvenser efter 

hjärtinfarkten varierade 

beroende på om det varit en 

”mild eller svår” hjärtinfarkt. 

Detta var också en faktor som 

påverkade personernas känsla 

av kontroll. 

Hög kvalitet. 

Studiens resultat 

svarar väl på syftet. 

Metod och analys är 

väl beskriven.  



 

 

Crane, P. 

Mc 

Sweeney. 

USA 

2003 

 

Exploring 

older 

women`s 

lifestyle 

changes after 

myocardial 

infarction 

Syftet var att 

undersöka 

livsstils 

förändringar 

hos äldre 

kvinnor som 

inte deltog i 

hjärtrehabiliteri

ngsprogram, 

efter 

hjärtinfarkt och 

faktorer som 

kvinnorna 

uppfattade 

underlätta eller 

hämma 

hälsorelaterade 

livsstils 

förändringar 

efter 

hjärtinfarkt.  

15 strategiskt utvalda 

kvinnor deltog. 

Urvalet bestod av 

kvinnor som inte 

deltagit i 

rehabiliteringsprogram 

efter hjärtinfarkt.  

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes i 

kvinnornas hem.  

Intervjuerna spelades in och 

översattes ordagrant. Texterna 

analyserades genom 

innehållsanalys där varje 

intervju kodades och på så vis 

framträdde olika tema.  

Resultatet visar att kvinnor 

genomgår både psykiska, 

fysiska och emotionella 

förändringar efter en 

hjärtinfarkt som påverkar der 

dagliga livet. Det som var mest 

påtagligt för kvinnorna var den 

brist på energi de upplevde. 

Medelhög kvalitet.  

Resultatet svarar väl 

mot syftet. 

Avsaknad av 

metoddiskussion 

samt etiska 

reflektioner. 



 

 

Doiron-

Maillet, N 

& Meagher- 

Stewart, D. 

Canada 

2003 

The 

uncertain 

journey: 

Women`s 

experiences 

following a 

myocardial 

infarction 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

yngre kvinnors 

upplevelser av 

deras 

återhämtningsp

rocess efter 

hjärtinfarkt. 

8 kvinnor som 

motsvarade ställda 

inkulsionskriterier 

valdes ut från två 

regionala sjukhus i 

Canada. Två 

personliga intervjuer 

utfördes i deras hem. 

Den första intervjun 

skedde 2 veckor efter 

utskrivning och den 

andra 6-8 veckor 

senare. 

Studien utfördes med en 

fenomenologisk ansats för att 

på djupet få en förståelse för 

kvinnornas upplevelser. 

Intervjuerna bestod av 

semistrukturerade frågor och 

samtalen spelades in. Samtalen 

transkriberades ordagrant av 

författaren.  Godkänt av etisk 

kommitté .  

Resultatet visade att kvinnorna 

levde med en osäkerhet och en 

rädsla för framtiden på grund 

av sin hjärtsjukdom. Kvinnorna 

strävade efter balans i det nya 

livet och en acceptans för att 

kunna leva vidare med den 

erfarenhet de genomgått. 

Medelhög kvalitet. 

Väl beskriven 

metod. Resultatet 

svarar väl mot 

syftet.  Avsaknad av 

självkritisk 

metoddiskussion.  

Fridlund, B. 

Sjöström- 

Strand, A. 

Sverige 

2007 

Stress in 

women´s 

daily life 

before and 

after a 

myocardial 

infarction: a 

qualitative 

analysis 

Syftet är att 

beskriva 

kvinnors 

upplevelser av 

stress före och 

efter en 

hjärtinfarkt 

En pilotintervju 

genomfördes för att 

värdera intervjuguiden 

som efter små 

förändringar kom att 

användas. Strategiskt 

urval från en 

hjärtavdelning på ett 

Svenskt sjukhus. 20 

kvinnor deltog vid 

första intervjun. 14 st 

av dem fullföljde den 

andra intervjun. 

Studien hade en kvalitativ 

fenomenologisk ansats för att 

beskriva, förstå och analysera 

kvinnornas upplevelser. Första 

intervjun skedde på sjukhuset 

och den andra 4-10 månader 

efter hjärtinfarkten antingen i 

hemmet eller på sjukhuset. 

Samtliga intervjuer spelades in 

och skrevs ner av 

huvudförfattaren.  

Godkänd av etisk kommitté 

Resultatet visar att kvinnorna 

upplever att det dagliga livet 

förändrats efter en hjärtinfarkt 

och att de känner stress på 

grunda av detta. Stress är också 

kopplat till trötthet, oro, 

livsstilsförändringar och 

begränsningar som följde efter 

hjärtinfarkten. 

Hög kvalitet. 

 

Studiens resultat 

svarar väl mot 

syftet. Metod och 

analys är mycket väl 

beskrivet. 

Resultatet svarar 

mot syftet. 

Diskussionen är 

genomgående 

reflekterande och 

kopplar till 

resultatet.  



 

 

Johansson 

Sundler, A. 

Dahlberg, 

K. 

Ekenstam, 

C. 

Sverige  

2009 

The meaning 

of close 

relationships 

and 

sexuality: 

womens 

well-being 

following a 

myocardial 

infarction 

Syftet var att 

undersöka 

betydelsen av 

nära relationer 

och sexualitet 

för kvinnors 

hälsa och 

välbefinnande 

efter en 

hjärtinfarkt 

10 kvinnor som mer 

än 6 månader tidigare 

diagnostiserats med 

hjärtinfarkt deltog i 

studien. Deltagarna 

valdes ut från en 

hjärtavdelning på ett 

sjukhus i Sverige. 

Personliga intervjuer 

utfördes på platser 

bestämda av 

kvinnorna. 

Semistrukturerade intervjuer 

med fenomenologisk ansats 

antogs. Intervjuerna spelades in 

och översattes ordagrant. 

Analysen hade ett fokus på 

mönster och nyanser för 

kvalitativa betydelser i 

översättningarna.  

Godkänd av etisk kommitté. 

Resultatet visade att kvinnorna 

kände sig sedda i nära 

relationer, de upplevde en 

livsglädje och en känsla av 

styrka. Nära relationer behövde 

inte bara fokusera på det 

sexuella utan beröring, närhet 

och värme var viktiga för 

välbefinnandet och hälsan. 

Hög kvalitet.  

 

Väl beskriven metod 

och analys. 

Resultatet svarar 

mot syftet. 

Diskussionen 

kopplar väl till 

resultatet. Något 

bristande 

metoddiskussion.  

Johansson, 

A. 

Ekebergh, 

M. 

Sverige 

2006 

 

 

 

 

The meaning 

of well-being 

and 

participation 

in the 

process of 

health and 

care- 

women´s 

experiences 

following a 

myocardial 

infarction 

Syftet var att 

undersöka 

kvinnors 

upplevelse av 

vård- och 

hälsoprocessen 

efter en 

hjärtinfarkt. 

8 kvinnor utvalda från 

en hjärtavdelning på 

ett Svenskt sjukhus 

blev intervjuade av 

huvudforskaren (AJ) 

med semi 

strukturerade frågor.  

En fenomenologisk ansats 

antogs. Intervjuerna spelades in 

och översattes sedan ordagrant. 

Författarna läste texterna, 

diskuterade med varandra om 

vartannat för att få en 

förståelse för kärnan i 

materialet.  

Resultatet visade att kvinnorna 

upplevde en existentiell 

osäkerhet och att de inte hade 

kontroll över deras egen 

situation eller sin kropp. 

Kvinnorna strävade efter en 

balans i det dagliga livet, fick 

nu kämpa för vardagliga saker 

som de tidigare inte tänkt på. 

Deras livsvärld hade påverkats 

på många sätt. De försökte 

finna en mening med livet efter 

hjärtinfarkten. 

Hög kvalitet. 

Metod och analys är 

välskriven, 

diskussionen 

kopplar väl till 

resultatet och är 

självkritisk. 

Resultatet svarar 

mot syftet. 



 

 

Kerr, E. 

Fothergill- 

Bourbonnai

s, F.  

Canada 

2002 

The recovery 

mosaic: 

older 

women´s 

lived 

experiences 

after a 

myocardial 

infarction 

Syftet är att 

undersöka de 

upplevda 

erfarenheterna 

av initial 

återhämtning 

(inom 4-6 

veckor) för 

äldre kvinnor 

drabbade av en 

hjärtinfarkt för 

första gången. 

Strategiskt urval från 

ett Kanadensiskt 

sjukhus känt centrum  

för behandling av 

patienter med 

hjärtsjukdom. 

7 kvinnor intervjuades.  

Studien hade en 

fenomenologisk med en 

induktiv beskrivande design. 

Kvinnorna intervjuades i 

hemmet 5 veckor efter 

utskrivning. Intervjuerna, som 

spelades in och översattes 

ordagrant bestod av 

semistrukturerade frågor.  

Godkänt av etisk kommitté 

Resultatet framträdde i 4 

övergripande tema: splittrat liv, 

försöka se en mening med det, 

lära sig leva med det, att 

komma till ro. Kvinnorna 

kände sig ofta begränsade i det 

dagliga livet pga sjukdomen 

och upplevde det som en 

förlust som tog sig olika 

uttryck. Gemensamt var att de 

försökte förändra sina liv, 

komma till en acceptans och 

lära sig leva med det. 

Medelhög kvalitet.  

 

Resultatet svarar väl 

mot syftet. Metod 

och analys väl 

beskriven. Avsaknad 

av självkritiska 

reflektioner. 

Kristofferzo

n, M-L.  

Löfmark, R. 

Carlsson, 

M. 

Sverige 

2007 

 

 

 

 

Striving for 

balance in 

daily life: 

experiences 

of Swedish 

women and 

men shortly 

after a 

myocardial 

infarction 

Syftet är att 

beskriva 

erfarenheter av 

vardagslivet 

för kvinnor och 

män under de 

första fyra till 

sex månaderna 

efter en 

hjärtinfarkt. 

20 st kvinnor och 19 st 

män som hade upplevt 

en hjärtinfarkt fyra till 

sex månader tidigare 

valdes ut från ett 

sjukhus i mellersta 

Sverige. En semi 

strukturerad personlig 

intervju genomfördes. 

Intervjuerna genomfördes i 

deltagarnas hem, på 

öppenvårds mottagningar samt 

en på författarens arbete. 

Studiens utformning var 

beskrivande, retrospektiv samt 

kvalitativ. 

Analysen var en kvalitativ 

innehållsanalys.  

Godkänd av etisk kommitté.  

De kom fram till tre teman: 

Hotande för vardagligt liv, 

kämpande för kontroll samt det 

tvetydliga nätverket.  

Hög kvalitet. 

 

Utförligt beskriven 

metod. 

Resultatet svarar 

mot syftet. 

Diskussionen 

kopplar väl till 

resultatet men lyfter 

även tänkbara 

svagheter/påverkand

e faktorer i studien. 



 

 

Kristofferzo

n, M-L. 

Löfmark, R. 

Carlsson, 

M. 

Sverige 

2008 

 

 

 

 

 

Managing 

consequence

s and finding 

hope- 

experiences 

of Swedish 

women and 

men 4-6 

months after 

myocardial 

infarction 

Syftet är att 

beskriva 

erfarenheterna 

av nuvarande 

vardagsliv för 

kvinnor och 

män 4-6 

månader efter 

hjärtinfarkt och 

deras 

förväntningar 

inför 

framtiden. 

20 st kvinnor och 19 st 

män som hade upplevt 

en hjärtinfarkt fyra till 

sex månader tidigare 

deltog utvalda från en 

längsgående studie. En 

semi strukturerad 

personlig intervju 

genomfördes. 

Intervjuerna genomfördes i 

informanternas hem, på 

öppenvårds kliniker och en på 

intervjuarens arbetsplats. 

Kvalitativ innehållsanalys 

användes. Intervjuerna 

spelades in, översattes 

ordagrant och lästes sedan flera 

gånger för att bli bekant med 

texten. Meningsbärande 

enheter togs ut, kondenserades 

och kodades. Därefter 

kategoriserades koderna.  

Godkänt av etisk kommitté. 

Analysen resulterade i två 

teman: 

Hantering av konsekvenserna 

av hjärtinfarkt, hitta en mening 

med vad som har hänt. 

Hög kvalitet. 

Metod och analys är 

väl beskriven. 

Resultatet svarar 

mot syftet. 

Diskussionen är 

självkritisk och 

kopplar väl till 

resultatet. 

Sjöström- 

Strand, A. 

Ivarsson, B. 

Sjöberg, T. 

Sverige 

2010 

 

 

Women´s 

experience 

of a 

myocardial 

infarction: 5 

years later 

Syftet är att 

utforska och 

beskriva hur 

kvinnor 

uppfattar sin 

hälsa och sitt 

vardagsliv 5 år 

efter en 

hjärtinfarkt. 

Strategiskt urval som 

bestod av 12 kvinnor 

som drabbats av 

hjärtinfarkt valdes ut 

på ett 

universitetssjukhus i 

södra Sverige.  

Personliga semi 

strukturerade 

intervjuer 

genomfördes. 

Designen var utforskande och 

beskrivande med en 

fenomenologisk inspiration. 

Intervjuerna spelades in och 

översattes ordagrant. Samtliga 

författare läste 

översättningarna flera gånger 

funna kategorier diskuterades 

med experter på området, två 

hjärt sjuksköterskor för att nå 

slutgiltig tolkning. 

Godkänd av etisk kommitté. 

Två huvudkategorier framkom: 

Konsekvenser av en 

hjärtinfarkt, 

Anpassning till en ny 

livssituation. 

Hög kvalitet. 

 

Metod, analys och 

diskussion är 

välskriven. 

Diskussionen 

kopplar väl till 

studiens resultat, 

lyfter fram styrkor 

men även 

begränsningar. 



 

 

Svedlund, 

M. 

Danielson, 

E. 

Sverige 

2003 

Myocardial 

infarction: 

narrations by 

afflicted 

women and 

their partners 

of lived 

experiences 

in daily life 

after  

Syftet med 

studien var att 

belysa 

betydelsen av 

levda 

upplevelser i 

vardagen efter 

en hjärtinfarkt, 

berättat av 

kvinnor och 

deras partners. 

9 kvinnor (och deras 

manliga partner) som 

svarade mot 

inklusionskriterierna 

valdes ut från ett 

svenskt sjukhus. Paren 

intervjuades separat 3-

12 mån efter 

utskrivning från 

sjukhuset. 

 

Studien utfördes med en 

hermeneutisk, fenomenologisk 

ansats. Alla intervjuer spelades 

in förutom för en kvinna som 

inte ville bli inspelad (där 

antecknades intervjun). 

Samtliga inspelningar 

översattes ordagrant. 

Godkänt av etisk kommitté. 

Resultaten visade att kvinnorna 

upplevde en känslomässig 

förändring och en förändrad 

syn på den egna personen. 

Kvinnorna kunde känna sig 

överbeskyddade av partnern. 

De upplevde begränsningar på 

grund av den fysiska 

kapaciteten.  

Hög kvalitet. 

Gedigen metod. Väl 

utvecklad analys, 

metod- och 

resultatdiskussion. 

Resultatet svarar väl 

mot syftet. 

White, J. 

Hunter, M. 

Holttum, S. 

England 

2007 

How do 

women 

experience 

myocardial 

infarction? A 

qualitative 

exploration 

of illness 

perceptions, 

adjustment 

and coping. 

Syftet var att 

undersöka 

anpassning i 

form av 

kvinnors 

uppfattning av 

sin 

hjärthändelse, 

inverkan på 

relationer och 

använda 

copingstrategie

r. 

7 st kvinnor som 

passade mot angivna 

inklusionskriterier 

valdes ut från ett 

sjukhus databas. 5 av 

kvinnorna deltog.  

Semistrukturerade 

personliga intervjuer. 

Uppföljande 

telefonsamtal med 

kommentarer och ev. 

justeringar. 

Fenomenologisk ansats. 

Intervjuerna spelades in och 

översattes sedan ordagrant. 

Texterna kodades anonymt för 

att delas in i teman, kopplingar 

och begrepp. Därefter 

grupperades de in efter 

överordnande teman. 

Oberoende granskning 

genomfördes som 

giltighetskontroll. 

Resultaten visade att kvinnorna 

upplevde en rädsla och 

osäkerhet inför framtiden och 

för återfall i sjukdom. De 

visade en hyper vaksamhet på 

symtom vid fysisk aktivitet. 

Kvinnorna kände sig 

överbeskyddade och därmed 

begränsade. Upplevde förlust 

av självständighet och fysisk 

förmåga.  

Låg kvalitet 

Resultatet svarade 

mot syftet. 

Bristande metod 

samt 

metoddiskussion. 

Avsaknad av etiska 

reflektioner. 

 

 


