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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I Sverige avlider årligen 4 700 kvinnor till följd av hjärtinfarkt. Studier har visat 

att äldre personer över 65 år, särskilt kvinnor, upplever andra symtom än bröstsmärta, vilket 

är förenat med ett försenat vårdsökande och ökad dödlighet. Ämnet har dock tidigare 

studerats i begränsad omfattning. 

Syfte: Syftet är att beskriva äldre kvinnors kroppsliga upplevelser och hantering av tecken på 

en hjärtinfarkt. 

Metod: Kvalitativa öppna intervjuer genomfördes med fem kvinnor över 65 år. Kvalitativ 

innehållsanalys utgjorde analysmetoden. Resultatet diskuterades utifrån ett vårdvetenskapligt 

synsätt grundat i livsvärldsperspektivet.  

Resultat: I resultatet framkom att kvinnorna i studien upplevde diffusa symtom på 

hjärtinfarkt och att det var svårt att förstå innebörden av det som kroppen uttryckte. 

Upplevelsen av rädsla och smärta skapade en utomkroppstillvaro som var svår att förklara. 

Vårdsökandet var förenat med tvivel kring den egna sjukdomsupplevelsen och informanterna 

försökte först hantera sitt sjukdomstillstånd i hemmet. Det var viktigt att identifiera 

orsakssamband för att kunna förhålla sig till sitt sjukdomstillstånd i framtiden. Att drabbas av 

en livshotande sjukdom bidrog till en oro inför att inte kunna fylla samma sociala funktion i 

familjen som tidigare.   

Diskussion: Denna studie har visat att äldre kvinnor med hjärtinfarkt söker sjukvård när 

livsvärlden och den levda kroppen plötsligt blir främmande och inte längre går att förhålla sig 

till. Hjärtinfarkten kan ha bidragit till upplevelsen av förändrad livsvärld och identitet, något 

som kan förklara rädslan inför att inte kunna fylla en viktig social funktion i framtiden. 

Upplevelsen av en utomkroppstillvaro antas bero på att den levda kroppen och således 

livsvärlden plötsligt blivit främmande och oförståelig. 

Nyckelord: Äldre, kvinnor, upplevelser, hjärtinfarkt, livsvärld 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 
 

Background: 4700 women die every year in Sweden, following myocardial infarction. 

Studies have shown that elderly people over the age of 65, especially women, experience 

other symptoms than chest pain, which can result in a treatment seeking delay and an 

increased mortality. Thus, this has previously been studied to a limited extent. 

Objective: The purpose is to describe elderly women's bodily experiences and ways of 

dealing with signs of a myocardial infarction. 

Method: Qualitative open interviews were conducted with five women over the age of 65. A 

qualitative content analysis constituted the method for analysis of data. The findings were 

discussed from a caring perspective that acknowledges the life world as an important 

standpoint.  

Findings: The findings showed that the women experienced vague symptoms of myocardial 

infarction and had difficulties understanding the meaning of their bodies´ ways of expressing 

illness. Experiences of fear and pain resulted in an out of body- experience. The care seeking 

was associated with doubts, and therefore the women tried to deal with their illness at home 

before seeking medical care. It seemed to be important to identify the causality in order to 

being able to relate to the future. Experiencing a life threatening disease resulted in distress of 

no longer being able to fulfill an important social role in the family. 

Discussion: This study has shown that elderly women with myocardial infarction are seeking 

medical care when body, thus life world, turns into an unfamiliar object that no longer can be 

dealt with at home. The illness may have contributed to the experience of an unfamiliar 

existence and a feeling of no longer being one self, which can explain the fear of no longer 

being able to fulfill an important social role in the future. The out of body- experience can be 

understood as a result of an unfamiliar and confusing lived body thus life world. 

Keywords: Elderly, women, experiences, acute myocardial infarction, life world 
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1 Inledning 

Utifrån ett intresse för hur människor tänker och känner när de befinner sig i ett allvarligt eller 

till och med livshotande sjukdomstillstånd har vi valt att intervjua kvinnor över 65 år om 

deras upplevelser av att få en hjärtinfarkt. Vi har valt att försöka beskriva upplevelsen kring 

insjuknandet och hur den äldre kvinnan reagerar på förändringarna i sin kropp. Vi har tidigare 

under sjuksköterskeutbildningen genomfört en litteraturstudie i detta ämne och vi upptäckte 

då att ringa forskning fanns om hur just den äldre kvinnan upplever insjuknandet. Vi anser att 

uppsatsens syfte är relevant då tidigare forskning antyder att kvinnor över 65 år kan uppleva 

annorlunda symtom än män eller yngre individer som drabbas av en hjärtinfarkt. Vi hoppas 

att vår uppsats kommer att gagna kliniskt verksamma sjuksköterskor att i sitt arbete 

uppmärksamma kvinnor över 65 år som riskerar att drabbas eller är drabbade av hjärtinfarkt.  

Därigenom har sjuksköterskor möjlighet att främja vårdsökande inom rimlig tid, genom riktad 

hälsoinformation samt etablerad kontakt med rätt instans inom hälso- och sjukvården.  

 

2 Bakgrund 

I Europa dör årligen 4,3 miljoner människor i hjärt- kärlsjukdomar (Hjärt- Lungfonden, 

2011a). I Sverige drabbas årligen nästan 37 000 personer av akut hjärtinfarkt. Av de 10 500 

personer som avlider varje år representeras 4 700 av kvinnor (Hjärt- Lungfonden, 2011b). 

 

2.1 Hjärtinfarkt och symtom  

                                                                                         

                                                                                                 

         . Det försämrade blodflödet ger upphov till syrebrist i de delar av                  

kranskärlet eller kranskärlen försörjer (Chummun, Gopaul & Lutchman, 2009). Det 

försämrade blodflödet i kranskärlen orsakas av ateroskleros,                                   

                                                        .  Placket kan av olika orsaker 

spricka vilket leder till blödning i kranskärlet, som bildar en lokal blodpropp som helt eller 

delvis täpper till kranskärlet.                                                            

                                                                              (Potts, 2011). 

Varför en del människor drabbas av hjärtinfarkt har både med arvsanlag och livsstilsfaktorer 

att göra. Rökning, fet eller felaktig kost och en inaktiv livsstil har visat sig vara stora 
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riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar (Agewall, 2012). Typiska symtom för hjärtinfarkt är 

bland annat smärta eller tryck från bröstkorgen, andfåddhet och kallsvettningar. Icke typiska 

symtom på hjärtinfarkt utgörs av exempelvis trötthet, matsmältningsbesvär och en stum eller 

brännande känsla från bröstkorgen (DeVon, Saban & Garrett, 2011).  

 

2.2 Upplevelser av åldrandet  

Det fysiska åldrandet kan medföra olika sjukdomstillstånd som leder till ett ökat 

omvårdnadsbehov och upplevelser av ensamhet och isolering. Upplevelsen av att åldras kan 

präglas av acceptans inför åldrandets fysiska och psykiska konsekvenser (Birkeland & Natvig, 

2009), liksom upplevelser av osäkerhet och rädsla inför att inte längre kunna klara sig själv i 

vardagen (Larsson, Haglund & Hagberg, 2009). Förmågan att som individ acceptera det egna 

åldrandet kan ha samband med olika faktorer så som tillgång till goda sociala relationer, 

upplevelse av autonomi, förmåga att anpassa sig till sina fysiska förutsättningar samt 

förmågan att se på sitt liv med humor, och kan variera mellan män och kvinnor. Själva 

individens upplevelse av att vara gammal kan förstärkas om den äldre personen lider av 

ensamhet eller har någon sorts funktionsnedsättning (Aléx & Lundman, 2011).  Åldrandet kan 

av olika skäl resultera i att äldre personer blir bundna till det egna hemmet och således måste 

vänja sig vid en helt ny rytm och rutin i vardagen (Birkeland & Natvig, 2009). Att 

vidmakthålla gamla rutiner och vanor kan vara viktigt för äldre personers fortsatta 

välbefinnande och kan upprätthållas med hjälp av förändrade strategier som exempelvis 

noggranna förberedelser och vila under själva aktiviteten. Sjukdomar som medför trötthet 

eller muskelsvaghet, eller skapar behov av hjälpmedel i hemmet, kan få äldre personer att helt 

undvika en aktivitet som de tidigare tyckt om att utföra (Larsson, Haglund & Hagberg, 2009). 

Samtidigt kan äldre personer känna delaktighet och glädje i aktiviteter som sker på avstånd, så 

som naturens förändringar eller händelser i grannskapet (Häggblom- Kronlöf, Hultberg, 

Eriksson & Sonn, 2007).  

 

2.3 Hjärtinfarkt hos äldre personer 

Det fysiska åldrandet medför en rad olika förändringar i hjärt- kärlsystemet som kan ligga till 

grund för utvecklingen av olika hjärt- och kärl sjukdomar hos personer över 65 år. De stora 

artärerna samt själva hjärtmuskeln blir med stigande ålder allt stelare vilket leder till att hjärtat 
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pumpar mot ett ökat motstånd och får nedsatt förmåga att fyllas med blod under hjärtats 

vilofas (Sabu & Rich, 2006).  

 Risken att drabbas av en hjärtinfarkt ökar med stigande ålder för både män och kvinnor, 

och mellan 70 - 80 års ålder är risken att insjukna som störst (Saks, Kolk, Soots, Takker & 

Vask, 2003). Patienter över 65 år, oavsett kön, kan behöva vårdas dubbelt så lång tid på 

sjukhus som yngre personer i samband med hjärtinfarkt (Soiza, Leslie, Harrild, Peden & 

Hargreaves, 2005). Personer över 65 år som insjuknar i hjärtinfarkt drabbas mer sällan av 

typiska symtom på hjärtinfarkt som exempelvis smärta från bröstkorgen (Hwang, Ryan & 

Zerwic, 2006). Upplevelsen av ett gradvist stigande obehag från hjärtat eller endast lindrig 

smärta har visat sig ha samband med att patienter inte förstår att de har drabbats av en 

hjärtinfarkt (Cameron, Petrie, Ellis, Buick & Weinman, 2005). Patienter utan smärta från 

bröstkorgen tenderar att anlända senare till sjukhus efter begynnande hjärtinfarktssymtom och 

dör i större utsträckning än patienter som upplever bröstsmärta (Canto et al, 2000; Dorsch et 

al, 2001). Icke typiska symtom som andfåddhet, trötthet, falltendens och desorientering kan 

förekomma hos äldre personer med en akut hjärtinfarkt (Woon & Lim, 2003). Personer över 

65 år har uppgett att deras symtom på hjärtinfarkt inte var vad de förväntade sig, vilket kan 

vara en bidragande orsak till att äldre personer ofta dröjer med att söka vård i samband med 

insjuknandet (Hwang et al, 2006). 

 

2.4 Äldre kvinnor med hjärtinfarkt 

Forskningen kring vilka symtom kvinnor över 65 år har i samband med en hjärtinfarkt och 

hur hon upplever dem är något begränsad. En stor del av tillgänglig forskning om 

förekommande symtom vid hjärtinfarkt baserar sig på europeiska män i medelåldern och 

fokuserar på typiska symtom så som smärta från bröstkorg och vänster arm (Albarran, Clarke 

& Crawford, 2007). Studier har dock visat att äldre kvinnor i mindre utsträckning än män i 

samma ålder upplever bröstsmärta vid en hjärtinfarkt, (Canto et al, 2000; Dorsch et al, 2001) 

och att symtom på hjärtinfarkt kan skilja sig åt mellan kvinnor och män oavsett ålder. Kvinnor 

i alla åldrar kan uppleva fler icke typiska symtom på hjärtinfarkt än män, så som illamående, 

hjärtklappning, andnöd och svimning (Lovlien, Schei & Hole, 2006). Kvinnor är dessutom 

ofta äldre än män när de drabbas av en hjärtinfarkt för första gången (Kristofferzon, Löfmark 

& Carlsson, 2003).  Tidigare studier indikerar att äldre kvinnor med hjärtinfarkt själva 

försöker diagnosticera sina symtom och söker förklara varför de uppstått (Sutherland & 
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Jensen, 2000) vilket kan medföra att äldre kvinnor dröjer med att uppsöka sjukvård (Turris, 

2009; Johansson, Swahn & Strömberg, 2007). Dödligheten efter en hjärtinfarkt är högre bland 

kvinnor i alla åldrar än bland män (Chandra et al, 1998). 

 

2.5 Vård och behandling av personer med hjärtinfarkt  

Under de senaste åren har dödligheten i hjärtinfarkt minskat på grund av den medicinska 

utvecklingen (Van Domburg et al, 2005). En snabbt insatt medicinsk behandling vid 

hjärtinfarkt är avgörande för risken för komplikationer och dödlighet, och tidsspannet mellan 

symtomdebut och påbörjad medicinsk behandling påverkar resultatet (Schömig et al, 2003). 

Det optimala tidsspannet från symtomdebut till startad medicinsk behandling vid hjärtinfarkt 

är en timme, (Dracup et al, 2003) och tidsaspekten är statistiskt kopplad till dödligheten i 

samband med eller efter sjukhusvård (Zahn et al, 2001). Den medicinska vården vid 

hjärtinfarkt består initialt av läkemedel som reducerar risken för fortsatt proppbildning, 

smärtlindring och syrgastillförsel. Beroende på var i hjärtmuskeln blodproppen befinner sig 

löses blodproppen upp med hjälp av medicinsk eller kirurgisk behandling i form av 

trombolysbehandling eller ballongvidgning. Eftervården består av utredning av eventuella 

komplikationer och riskfaktorer för hjärtsjukdom samt insättning av läkemedelsbehandling 

(Marshall, 2011).  

 

2.6 Prognos i samband med hjärtinfarkt hos äldre personer 

Personer över 65 år är ofta drabbade av samsjuklighet vilket i samband med hjärtinfarkt 

begränsar urvalet av medicinsk och kirurgisk behandling och ger sämre förutsättningar än 

yngre individer att tillfriskna. Hjärtinfarkt av typen icke ST- höjning är den vanligaste formen 

av hjärtinfarkt hos personer över 65 år, och är förenad med hög dödlighet oavsett ålder. 80 % 

av de som avlider på sjukhus till följd av hjärtinfarkt är över 65 år gamla.    

 Personer över 65 år med hjärtinfarkt kan drabbas av allvarliga komplikationer, främst i 

form av hjärtsvikt och förmaksflimmer (Kyriakide, Kourouklis & Kontaras, 2007).  Ett år 

efter hjärtinfarkten kan personer över 65 år uppleva svår trötthet, andfåddhet, sömnproblem 

och kärlkramp, besvär som kan förvärras om personen även lider av diabetes eller högt 

blodtryck (Fukuoka, Lindgren, Rankin, Cooper & Carroll, 2007). Personer över 75 år 

uppvisar i större utsträckning än yngre personer nedsatt nutritionsstatus och lågt BMI, är i 
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behov av längre vårdtid och avlider i större utsträckning på sjukhus än normalviktiga i 

samband med hjärtinfarkt (Hirakawa, Masuda, Kuzuya, Iguchi, Kimata & Uemura, 2006). 

 

2.7 Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i samband med hjärtinfarkt 

I omvårdnaden av patienter med hjärtinfarkt fyller sjuksköterskan en viktig roll såväl innan 

som under sjukhusvistelsen, i samband med undersökningar, provtagningar och inför 

utskrivning (Marshall, 2011). Sjuksköterskans har möjlighet att på ett effektivt sätt finnas 

tillgänglig för patienten och dess närstående för att lindra ångest, ge adekvat information 

angående exempelvis livsstilsförändringar samt vara lyhörd för frågor och funderingar 

(Chummun, Gopaul & Lutchman, 2009; Marshall, 2011). Att drabbas av en livshotande 

sjukdom kan skapa en konflikt mellan patientens nuvarande livssituation och hur hon hade 

önskat leva. Patienten kan uppleva ett existentiellt lidande i form av ensamhet och 

övergivenhet och uppleva förlust av kontroll över sin tillvaro (Sæteren, Lindström & Nåden, 

2010).  Med hjälp av ett vårdvetenskapligt förhållningssätt och en helhetssyn på patienten kan 

sjuksköterskan i sitt arbete förstå och hjälpa patienten utifrån den subjektiva upplevelsen av 

att vara drabbad av en livshotande sjukdom. Med hjälp av ett öppet och följsamt vårdande kan 

sjuksköterskan stödja patientens förmåga att hjälpa sig själv och att fatta beslut (Dahlberg & 

Segesten, 2010, s 184–187). Samtidigt kan sjuksköterskan utifrån sitt vetenskapliga kunnande 

hjälpa allvarligt sjuka patienter att ta beslut genom att se till att de är informerade kring vilken 

vård och behandling som finns att tillgå (Marshall, 2011). 

 

3 Problemformulering 

Tidigare studier visar att det kan finnas skillnader mellan hur män och kvinnor upplever en 

hjärtinfarkt. Just äldre kvinnors upplevelser av hjärtinfarkt har tidigare studierats i begränsad 

omfattning. I tidigare studier framkommer det att äldre kvinnor i större utsträckning än män 

och yngre personer upplever icke typiska symtom på hjärtinfarkt, vilket kan medföra att de 

inte anser sig vara drabbade av allvarlig sjukdom och därför dröjer med att söka vård. Detta 

kan antas leda till att äldre kvinnor söker vård i ett alltför sent skede, vilket utgör en allvarlig 

risk för hälsa och liv. För att främja att äldre kvinnor med hjärtinfarkt söker vård inom rimlig 

tid och för att öka handlingsberedskapen hos kliniskt verksamma sjuksköterskor som möter 
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denna patientgrupp behövs fördjupad kunskap om äldre kvinnors kroppsliga upplevelser av 

och sätt att hantera tecken på en hjärtinfarkt. 

 

4 Syfte 

Syftet är att beskriva äldre kvinnors kroppsliga upplevelser och hantering av tecken på en 

hjärtinfarkt. 

 

5 Metod 

Föreliggande studie är kvalitativ och har en induktiv ansats. Data baseras på öppna intervjuer 

med äldre kvinnor som har haft en hjärtinfarkt. 

 

5.1 Urval och rekryteringsprocess 

För att komma i kontakt med kvinnor över 65 år som drabbats av en hjärtinfarkt kontaktades 

flera verksamhetschefer på olika hjärtmottagningar via post. Verksamhetscheferna erhöll två 

olika informationsbrev; ett till verksamheten och ett till intresserade informanter. Breven 

innehöll en presentation av studien, av intervjuförfarandet samt av informanternas rättigheter 

och garanterandet av konfidentialitet. Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle vara över 

65 år och ha haft en hjärtinfarkt senast år 2007, av vårdpersonalen bedömas vara orienterade 

till tid, rum och person och obehindrat kunna tala och förstå svenska. Av de femton kvinnor 

som uppfyllde inklusionskriterierna och tackade ja till att läsa informationsbrevet, hörde sex 

stycken av sig via mail eller telefon och tackade ja till att delta i studien. De sex informanter 

som hörde av sig var i åldern 68- 90 år. En kvinna visade sig, efter intervjuförfarandet, 

genomgå en minnesutredning och uteslöts därmed ur studien, och därmed kom totalt fem 

kvinnor att utgöra studiens underlag. 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Föreliggande studie har genomförts utifrån en kvalitativ ansats, vars syfte är att på ett 

nyanserat sätt beskriva olika aspekter av människans livsvärld och på så sätt söka skapa 

mening (Kvale & Brinkmann, 2009, s 17, 43).  Den vanligaste metoden inom kvalitativ 

forskning är intervjuer, och den kvalitativa forskningsintervjun syftar till att generera 
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beskrivningar och upplevelser kring ett fenomen genom ett socialt samspel mellan informant 

och intervjuperson (Kvale & Brinkmann, s 97-98).    

 I föreliggande studie har öppna intervjuer använts, med syfte att genom öppna 

frågeställningar få informanten att med egna ord fritt reflektera över ett fenomen. 

Intervjupersonens roll är att stötta informanternas berättelse till vidare reflektion inom det 

studerade fenomenet genom att använda sig av uppföljande och preciserande frågor. För att 

främja betydelsefulla reflektioner förutsätts att intervjupersonen inte tar någonting för givet, 

är flexibel och responderar på informantens berättelse för att reflektionerna skall nå en 

djupare mening (Bryman, 2011, s 422).  

 I föreliggande studie har intervjuerna genomförts utifrån punktade teman som rörde det 

studerade fenomenet. Innan intervjuerna hölls med de fem informanterna intervjuade 

författarna varandra utifrån de punktade teman för att ta reda på om de teman som skulle ligga 

till grund för intervjuerna svarade an till studiens syfte.  

 Alla informanter valde att bli intervjuade i sina hem. Fyra av informanterna valde att 

intervjuas i enskildhet medan en av informanterna ville ha sin make närvarande i rummet 

under hela intervjun. Innan intervjun påbörjades beskrev författaren muntligt syftet med 

studien samt hur intervjun skulle gå till. Intervjuerna spelades in på bandspelare efter 

informanternas godkännande. De inspelade samtalen transkriberades därefter ordagrant av 

författarna och samtidigt avidentifierades samtliga personuppgifter.  

 

5.3 Analysmetod 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) användes för att 

analysera intervjuernas innehåll. Till en början lästes de transkriberade intervjuerna igenom 

flera gånger, detta för att uppnå en känsla för materialets helhet och för att öka möjligheten att 

förhålla sig öppen för det resultat som framkommer (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter 

sorterades meningar eller korta stycken, så kallade meningsbärande enheter, ut ur 

intervjuerna, vilka innehöll information om informantens upplevelse av att ha en hjärtinfarkt. 

Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket innebar att den utvalda texten 

eller stycket kortades ned till ett fåtal ord men utan att förlora sitt innehåll. De kondenserade 

texterna fick därefter varsin kod som kortfattat beskrev vad texten handlade om. De kodade 

texterna sorterades upp utifrån likheter och olikheter i innehållet vilket ledde till att texten 

blev reorganiserad som en ny text uppdelad i subteman. De subteman som framträdde ut 
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texterna utgjorde inte var för sig isolerade delar med eget innehåll och mening, utan gick på 

olika sätt in i varandra. Dessa subteman kunde därefter sorteras in under två olika 

övergripande teman som tillsammans utgjorde essensen i intervjutexterna. 

 

6 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har Dahlbergs och Segestens (2010) vårdvetenskapliga 

perspektiv valts, i vilket livsvärlden är central. Dahlberg och Segesten har influerats av 

filosofen Merleau- Pontys fenomenologiska teori om livsvärlden och den levda kroppen. 

 Livsvärlden kan beskrivas som världen så som den upplevs av individen själv. Livsvärlden 

är unik och personlig och det är genom livsvärlden som människan tolkar och förstår sig själv 

och världen runt omkring sig (Berlin Hallrup, Albertsson, Bengtsson Tops, Dahlberg & 

Grahn, 2009; Dahlberg & Segesten, s 127- 128). Kroppen utgör livsvärldens fasta 

medelpunkt, och uttrycket levd kropp beskriver kroppen som ett subjekt med erfarenheter, 

tankar, upplevelser, minnen och visdom (Dahlberg & Segesten, s 131).  

 Den levda kroppen ses som fysisk, psykisk, existentiell och andlig och möjliggör 

tillgången till livet och världen. När kroppen drabbas av sjukdom eller skada uppmärksammas 

den av individen och förvandlas till ett objekt som utgör ett hinder för individens tillgång till 

livsvärlden. Sjukdomar drabbar inte enskilda organ utan hela den mänskliga existensen, vilket 

kan leda till att meningen och sammanhanget i livsvärlden kan bli främmande och 

svårbemästrad (Dahlberg & Segesten, s 132- 136). Livsvärlden kan även ses som en privat 

värld, en omvärld och en idealvärld, där idealvärlden respresenterar patientens ideal, 

grundläggande värden och syn på ett gott liv (Dahlberg & Segesten, s 189).  

 För att förstå vad sjukdom innebär för en individ behövs en förståelse för innebörden av 

begreppet hälsa. Hälsa är ett mångdimensionellt begrepp som kan ha varierande innebörd för 

olika individer. Att uppleva hälsa kan innebära att vara i jämvikt, ett tillstånd som rör hela 

människan. Känslan av att vara i jämvikt innebär att ha en inre balans och en känsla av balans 

i relationer till andra människor och till livet i övrigt (Dahlberg & Segesten, s 49). En annan 

                                 ”      ”                                                       

av värde i livet. Hälsa är en sammanflätning av människans biologiska och existentiella del, 

den påverkas eller styrs av intag av energi, vital förmåga och våra känslor (Dahlberg & 

Segesten, s 52- 53). För att uppnå en förståelse för vårdvetenskap och hälsobegreppet behövs 

således en förståelse av hur individens livsvärld påverkas av hälsa, sjukdom och lidande och 
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vad dessa tillstånd betyder för den enskilde. Det är nödvändigt att förstå hur en sjukdom 

påverkar individens mening och sammanhang, det vill säga individens livsvärld (Dahlberg & 

Segesten, s 126- 127).  

 

7 Etiska överväganden 

Innan denna kvalitativa studie påbörjades reflekterade författarna över olika forskningsetiska 

överväganden i enlighet med Vetenskapsrådet (2011). I samband med denna studie övervägde 

författarna huruvida nyttan av resultatet skulle vara större än den skada informanterna 

eventuellt skulle kunna uppleva genom sitt deltagande i studien. Den skada informanterna 

skulle kunna uppleva genom sitt deltagande i studien är att de inte skulle må bra av att tala om 

sina upplevelser, eller att de på något sätt skulle kunna bli identifierade i texten. Den nytta 

som anses komma ur denna studie är mer kunskap om hur kvinnor över 65 år upplever och 

hanterar symtom på hjärtinfarkt, vilket kan bidra till att kliniskt verksamma sjuksköterskor 

kan utvecklas i sitt arbete med att upptäcka och vårda äldre kvinnor som befinner sig i 

riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.  

 I enlighet med informationskravet har verksamhetschefer och informanter erhållit ett 

informationsbrev om studiens syfte och villkor för deltagandet (bilaga 1 och 2). Samtycke att 

delta i studien inhämtades från samtliga informanter antingen muntligt eller skriftligt. 

Deltagandet i studien var frivilligt och informanterna informerades om möjligheten att avsluta 

sitt deltagande även efter det att intervjun hade genomförts. I samband med att intervjuerna 

spelades in och transkriberades avidentifierades all data enligt konfidentialitetskravet. 

Informanterna informerades om att studien kommer att vara tillgänglig på Ersta Sköndal 

högskolas bibliotek och på webbsidan Digitala Vetenskapliga arkivet, och att studiematerialet 

inte kommer att användas för kommersiellt bruk eller i andra sammanhang. 



 
 

10 

(28) 
 

 

 

8 Resultat 

Genom en kvalitativ innehållsanalys framkom fyra subteman som utifrån två övergripande 

teman gemensamt beskriver hur informanterna upplevde och hanterade tecken på en 

hjärtinfarkt. Det första temat, den levda kroppen i förändring, beskrivs utifrån upplevelsen av 

förändrad kropp och upplevelsen av förändrade sinnesintryck. Resultatets andra tema, att 

förhålla sig till levd kropp i förändring, formas utifrån att på egen hand hantera förändrad 

kropp och upplevelsen av förändrad identitet till följd av påträngande kropp. 

 

8.1 Tema: Den levda kroppen i förändring 

8.1.1 Upplevelsen av förändrad kropp 

När informanterna först blev medvetna om de kroppsliga symptomen på hjärtinfarkt insåg de 

att någonting var fel i kroppen. Vad den nya känslan i kroppen symboliserade var dock svårt 

att sätta fingret på, och beskrevs som en obestämd känsla av att någonting på ett diffust sätt 

var fel i kroppen. 

Ja, det var det att jag, jag kände mig dålig. Det var någonting som inte stämde, men det  

var ingenting som jag kunde peka på. För jag hade inte någon smärta eller någonting 

ont, men jag hade ett obehag i kroppen, det, det är det jag kan säga. 

 

Informanternas upplevelser av förändrad kropp beskrevs som fullständigt obegriplig, ofta på 

grund av att de upplevde obehag och trötthet snarare än konkret smärta i kroppen. Informanter 

som upplevde en molande känsla från bröstkorgen beskrev upplevelsen som en sorts fysisk 

nervositet, oro eller upprördhet. Vid förekomst av obehag i flera kroppsdelar beskrev 

informanterna att de saknade konkreta bevis på sjukdom vilket bidrog till upplevelser av 

osäkerhet och förvirring inför den förändrade kroppen. Känslan av att kroppen inte längre 

fungerade som vanligt beskrevs som trötthet och förvirring, eller en arm som plötsligt tappade 

kraft och styrsel.  

 Den fysiska erfarenheten av att kroppen inte längre fungerade som vanligt medförde 

förändringar i det dagliga livet. Informanter som tolkade obehaget i kroppen som ett tecken på 

trötthet försökte hantera upplevelsen med hjälp av vila och avslappning. Den kroppsliga 

upplevelsen av tryck eller tyngd över bröstet avhjälptes genom att informanterna växlade 

mellan sittande och liggande position eller bytte om till löst sittande kläder.   
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I de fall informanterna lade sig för att vila reagerade närstående på att någonting inte stod rätt 

till. Närstående kunde bli ombedda att tolka innebörden av det som kroppen uttryckte, bland 

annat genom att kontrollera puls eller fundera ut bakomliggande orsaker till den kroppsliga 

upplevelsen, exempelvis matförgiftning eller utbrändhet. Informanterna beskrev att 

närstående ofta tolkade innebörden av den förändrade kroppen som mer allvarlig än vad de 

själva gjorde, men att informanterna inte ansåg att det var skäl nog att uppsöka sjukvård.  

 Beslutet att uppsöka sjukvård avgjordes utifrån informantens egna övertygelse om att vara 

drabbad av allvarlig sjukdom. Smärta från bröstkorgen eller armen tolkades som ett konkret 

tecken på allvarlig sjukdom och känslan beskrevs som så speciell att det inte fanns någon 

tvekan kring beslutet att söka vård.  

 Vid frånvaro av smärta var beslutet att uppsöka sjukvård svårare. Informanterna kunde låta 

sig övertalas av närstående att söka vård, trots att de själva upplevde att åtgärden kändes 

onödig. Känslan av osäkerhet inför innebörden av den förändrade kroppen kvarstod trots att 

informanterna kontaktade sjukvården. Känslan beskrevs som en övertygelse om att bli 

hemskickad direkt efter mötet med sjukvården, och kunde grunda sig i informantens 

upplevelse av att ha misstolkat sitt sjukdomstillstånd.  

 Innebörden av den förändrade kroppen påverkades av informanternas upplevelse av hur en 

allvarlig sjukdom manifesterar sig. Allvarlig sjukdom beskrevs som dramatiska kroppsliga 

uttryck som även kunde observeras av omgivningen, såsom smärta, medvetslöshet, 

hjärtstillestånd eller förlamning.  

Ja, jag tänkte nog att det kunde vara en hjärtinfarkt, men jag var inte säker, hur känns 

en hjärtinfarkt? Brukar man inte tuppa av och svimma och bli kall, ja kallsvettig var jag 

ju i och för sig men… 

 

Upplevelsen av svår smärta från bröstkorg och arm beskrevs som så speciell och dramatisk att 

känslan resulterade i ett akut vårdsökande och en övertygelse av att vara drabbad av 

hjärtinfarkt.  

 

8.1.2 Upplevelsen av förändrade sinnesintryck 

Misstanken om att vara drabbad av allvarlig sjukdom ledde till undermedvetna försök att 

hantera situationen i väntan på att söka sjukvård. Ett exempel var ett plötsligt och oförklarligt 

infall att låsa upp sin ytterdörr, en åtgärd som först efter en tid kunde förklaras utifrån rädslan 

att bli medvetslös och behöva hjälp utifrån. En annan undermedveten handling beskrevs som 
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ett val att sitta sysslolös vid köksbordet i flera timmar utan egentlig anledning. Efteråt beskrev 

informanten att det var detta som räddade hennes liv, eftersom det var på köksbordet som 

hemmets enda telefon fanns placerad.   

 Upplevelsen av att vara allvarligt sjuk förstärktes av svår smärta och oro inför liv och 

hälsa.  Dessa upplevelser var svåra att förstå och hantera, och bidrog till en upplevelse av att 

inte längre befinna sig i sin egen kropp, en utomkroppslig upplevelse. Tillståndet beskrevs 

som en konstig känsla av att ha plockat ut sig själv ur verkligheten och en känsla av att 

betrakta sig själv från sidan om eller utifrån.  

Sen att det berörde mig, jag vet inte, jag hade liksom ställt mig lite grann vid sidan om, 

jag var inte med riktigt sådär… Jag betraktade nog det hela från sidan på något vis. 

Jag hade plockat ut mig själv ur verkligheten. Det var en väldigt konstig känsla. 

 

Förekomst av smärta och oro bidrog även till upplevelsen av att vara emotionellt avskuren, 

vilket beskrevs som ett tillstånd då saker och ting bara hände runt omkring som i en film utan 

att skapa ett känslomässigt engagemang. I samband med att sjukvårdspersonalen tog sig an 

informanterna uppstod en annorlunda känsla av likgiltighet, då informanterna lät saker ske 

utan att vara riktigt medvetna, eller bry sig, om vad som faktiskt hände. Situationen beskrevs 

som en förstagångsupplevelse så overklig att informanterna hamnade i ett sorts tomrum där 

ingen information kunde tas in, vilket beskrevs som en lättnad. 

 Upplevelsen av förändrade sinnesintryck orsakades även av informanternas upplevelse av 

att kroppen inte längre fungerade som vanligt. Plötsligt förvandlades kroppen till ett kolli, ett 

ting som skulle hanteras av sjukvårdspersonalen. Informanterna beskrev även en känsla av att 

röra sig i ultrarapid med en kropp som inte längre ville lyda. 

 

8.2 Tema: Att förhålla sig till levd kropp i förändring 

8.2.1 Att på egen hand hantera förändrad kropp 

När informanterna blev varse kroppens förändringar fann de symtomen så diffusa att de var 

osäkra på huruvida de var drabbade av sjukdom eller inte. Således sökte de finna rationella 

förklaringar till den förändrade kroppen, exempelvis överbelastning i samband med fysisk 

aktivitet, matförgiftning eller ångest. Beroende på hur kroppens signaler tolkades beslutade 

sig informanterna för att själva försöka lindra sina besvär i hemmet. Exempel på detta kunde 

vara att vila eller ställa in en planerad aktivitet, eller användning av läkemedel. 
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När upplevelsen av förändrad kropp förstärktes förstod informanterna att någonting var fel. 

Insikten var svår att acceptera och skapade en känsla av oro och rädsla. Informanterna beskrev 

att de gruvade sig för att kontakta sjukvården då de någonstans inte vill få bekräftat att de var 

drabbade av allvarlig sjukdom, och valde därför att avvakta med att kontakta sjukvården. 

 När informanterna beslutat sig för att söka vård påverkades de av en önskan att störa 

omgivningen så lite som möjligt och en ovilja att be om hjälp i onödan. Tanken på att be 

närstående om hjälp utan att ha konkreta bevis på allvarlig sjukdom upplevdes som jobbigt 

och genant, och informanterna beskrev en rädsla för att inte bli tagna på allvar. Oron för att 

vara till en belastning skildrades på olika sätt; att det var onödigt att skrämma upp närstående 

i onödan eftersom de ändå inte kunde lösa situationen, eller en stark vilja att klara sig själv. 

Informanterna poängterade även att de ville skona vissa närstående från ytterligare 

bekymmer.  

 Beslutet att söka sjukvård påverkades av informanternas rädsla för att besvära 

ambulanssjukvården i onödan. Att ringa efter en ambulans utan att vara allvarligt sjuk ansågs 

vara mycket genant, och i de fall informanterna förmådde ta sig fram till fots valde de att 

anlända till sjukhuset i egen bil eller med hjälp av taxi.    

Men störst var rädslan för att det inte var någonting och så besvärar jag sjukvården 

och så blir, så är det ingenting och så, det var därför jag tog taxi för jag ville ju inte ta 

ambulans bara för att det… kostar på lilla mig då. 

 

Trots upplevelsen av att vara allvarligt sjuk beskrev informanterna att de innan vårdsökandet 

fokuserade på praktiska göromål i hemmet såsom att packa övernattningsväskan, tömma 

kylskåpet eller se till att husdjuren blev omhändertagna. Informanterna beskrev att sysslorna 

skänkte en känsla av trygghet och kontroll mitt i allt kaos, vilket beskrevs som underligt.  

 

8.2.2 Upplevelsen av förändrad identitet till följd av påträngande kropp 

Att insjukna i hjärtinfarkt beskrevs som en chockartad upplevelse av att för första gången i 

livet blev medvetna om sitt hjärta. Informanterna beskrev att hjärtinfarkten kom som en blixt 

från en klar himmel, eftersom de gått på regelbundna hälsokontroller inom primärvården utan 

att ha haft problem utav hjärtat och hyste stor tilltro till sin husläkare. Informanter som hade 

diabetes eller andra läkemedelsbehandlade sjukdomar ansåg sig trots detta vara hälsosamma 

och ansåg sig medvetna om riskfaktorer för hjärtsjukdom.  Informanterna beskrev att det 
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således inte fanns i deras sinnesvärld att de skulle drabbas utav en hjärtinfarkt, och att 

diagnosen i efterhand var svår att acceptera.  

  När informanterna konfronterades med innebörden av att ha en hjärtinfarkt påverkades de 

av sina tidigare kunskaper kring sjukdomen. En beskrivning var att hjärtinfarkt inte är 

någonting att leka med, och att den kommer att ge konsekvenser för fortsättningen. Exempel 

på konsekvenser av en hjärtinfarkt var skador på hjärtat samt negativ påverkan på fysisk 

förmåga och identitet. Informanterna funderade på huruvida det skulle fungera att även i 

fortsättningen klara av städning, inköp och andra vardagliga sysslor, och hur stor skada de 

hade fått på hjärtmuskeln.  

 Upplevelsen av att vara drabbad av allvarligt sjukdom präglades av rädsla och ovilja. Ur 

informanternas berättelser framkom att allvarlig sjukdom tar bort för mycket tid från det som 

är viktigt i livet, och att möjligheten att ägna sig åt roliga saker försvinner. Informanternas sätt 

att förhålla sig till hjärtinfarkten präglades på olika sätt av en rädsla för att lämnas utanför 

familjens sociala sammanhang och gemenskap. 

Jag tänkte ju i synnerhet när det gäller hjärtat så, det tar bort för mycket tid, det är så 

mycket som jag vill göra. Jag vill göra allt. Och jag är för nyfiken. Jag är nyfiken på 

allting. Och jag vill syssla med det och jag vill syssla med det. Och blir jag sjuk så då… 

stryps ju sådant. Och barnen är små och… det är ju roligt att se vad de gör, delta i 

deras liv… Blir jag sjuk så försvinner den möjligheten. Jag vill vara med och peta i 

mycket och titta…  

 

Upplevelsen av förändrad identitet till följd av förändrad kropp påverkades även av 

informanternas rädsla för att återinsjukna i hjärtinfarkt. Informanterna beskrev tankar kring 

vad de skulle göra för att undvika en ny hjärtinfarkt och undrade hur lång tid de hade på sig 

tills nästa hjärtinfarkt skulle drabba dem.  

 Efter hjärtinfarkten rannsakade informanterna sig själva för att hitta en förklaring till varför 

hjärtinfarkten hade drabbat just dem. Informanterna återkom i sina funderingar till saker som 

de själva hade gjort och som kunde utgöra den sjukdomsutlösande händelsen. Exempel på 

förklaringar var ansträngande resor på hög höjd, ångestattacker eller avslutade 

läkemedelsbehandlingar. Informanterna menade att orsaken till insjuknandet var mycket 

viktig att ta reda på, eftersom ovisshet skulle kunna leda till onödiga begränsningar i vardagen 

av rädsla för en ny hjärtinfarkt. 
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9 Diskussion 

Resultatet av föreliggande studie visar att insjuknandet i hjärtinfarkt påverkade informanterna 

såväl fysiskt som psykiskt. De upplevelser och erfarenheter som hjärtinfarkten medförde 

påverkade och förändrade informanternas livsvärld och identitet på olika sätt, eftersom den 

dagliga tillvaron utgör grunden för individens livsvärld (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003).  

 Resultatet av studien visar att betydelsen av den förändrade kroppen gav upphov till 

förvirring och osäkerhet. Upplevelsen beskrevs som annorlunda och fullkomligt obegriplig. 

Informanternas sätt att reagera på den förändrade kroppen skulle kunna bero på att deras 

upplevelse av kroppen och således livsvärlden plötsligt hade blivit främmande, då de inte 

förmådde skapa mening i den nya situationen. Dahlberg och Segesten (2010) menar att den 

levda kroppen utgör förutsättningen för hur jaget och omvärlden förstås, och att det är lätt att 

ta livsvärlden för given i ett tillstånd av hälsa. I samband med sjukdom förvandlas den 

subjektiva kroppen till ett opålitligt objekt som utgör ett hinder för förståelsen av sig själv och 

omvärlden. Ett annat sätt att förstå informanternas upplevelse skulle kunna vara att de i den 

nya situationen var förhindrade att förstå sig själva och omvärlden på grund av de ändrade 

                                              ”      ”                                           

att livsvärlden i någon bemärkelse raserades i samband med informanternas upplevelse av att 

förutsättningarna för den levda kroppen förändrades. Dahlberg och Segesten (2010)  uttrycker 

detta som att den levda kroppen utgör livsvärldens medelpunkt och att den unika livsvärlden, 

alltså den subjektivt upplevda kroppen, utgör grunden för hur vi förstår oss själva och världen 

runtomkring. 

 Studiens resultat visar att informanterna försökte hantera upplevelsen av förändrad kropp 

genom olika förändringar i vardagslivet. Hanteringen bestod av försök att lindra symtomen 

med läkemedel eller genom att rannsaka sig själv för att finna en logisk förklaring till det som 

kroppen uttryckte. Detta beteende skulle kunna förklaras utifrån informanternas upplevelse av 

att hjärtinfarkten begränsade vardagslivet i sådan utsträckning att livsvärlden plötsligt blev 

otrygg och främmande. I ett försök att återfå kontrollen över sin livsvärld sökte informanterna 

således hitta olika strategier för att hantera upplevelsen av främmande kropp (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

 Ur resultatet framkommer att det var symtomens lokalisation och graden av obehag som 

avgjorde huruvida informanterna förmådde tolka upplevelsen från kroppen som tecken på 
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allvarlig sjukdom. Förekomst av smärta eller symtom som var mycket besvärande bidrog till 

upplevelsen av att vara drabbad av allvarlig sjukdom. Upplevelsen av att vara allvarligt sjuk 

påverkade informanternas val att kontakt ambulans eller att på annat sätt uppsöka sjukvård. 

Att upplevelsen av att vara eller inte vara drabbad av allvarlig sjukdom påverkar valet att 

kontakta ambulans bekräftas av Johansson, Strömberg och Swahn (2004), vars studie visar att 

upplevelsen av att inte vara drabbad av allvarlig sjukdom eller att inte vara tillräckligt sjuk är 

den vanligaste orsaken till att inte kontakta ambulans. Deras studie påvisar även att 

förekomsten av svår smärta, illamående eller mycket besvärande symtom är högre hos 

personer som kontaktar ambulans i samband med sjukdom än hos personer som uppsöker 

sjukvård på annat sätt.  

 Resultatet av föreliggande studie visar att upplevelsen av smärta och rädsla i samband med 

hjärtinfarkt kan skapa en utomkroppslig upplevelse, som beskrivs som ett tillstånd av att 

mentalt befinna sig utanför sin egen fysiska kropp. Då den levda kroppen utgör människans 

tillgång till livet och existensen, är det möjligt att de starka sinnesintryck som smärta och oro 

utgör på något sätt förstörde eller störde informanternas tillgång till livsvärlden, varför de 

upplevde sig stå utanför sin kropp. Den leva kroppen utgör navet i en människas tillvaro, 

vilket innebär att all påverkan på kroppen således även berör och förändrar individens tillgång 

till världen. Förekomst av sjukdom kan även leda till att tillvaron sviktar och att 

sammanhanget blir oförklarligt (Dahlberg & Segesten, 2010), vilket skulle kunna förklara 

informanternas upplevelser av en utomkroppslig tillvaro. Merleau- Ponty resonerar på ett 

liknande sätt och menar att det uppstår en förändring i livsvärlden när individen drabbas av en 

sjukdom eller kroppslig skada, eftersom den levda kroppen utgör individens tillgång till 

världen (Bengtsson, 1993). Det är möjligt att hjärtinfarkten utgjorde en sådan plötslig och 

skrämmande förändring av livsvärlden att detta i sig skapade upplevelsen av utomkroppslig 

tillvaro för studiens informanter.  

 Ur resultatet framgår det att informanterna upplevde ett starkt behov utav att kunna hitta en 

orsak till hjärtinfarkten. Vikten av att kunna förklara upplevelsen av förändrad eller sjuk 

kropp kan begripas utifrån viljan att göra det oförståeliga och främmande till någonting 

bekant som går att begripa och förhålla sig till. Informanterna uttryckte en känsla av att vara 

annorlunda i samband med kroppens förändringar, vilket kan förstås som att kropp och 

identitet är en sammanflätad enhet och att en kroppslig sjukdom även påverkar människans 

förståelse av sig själv. När en människa drabbas av sjukdom förvandlas existensen till 
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någonting främmande, vilket kan leda till en upplevelse av att inte längre vara sig själv. 

Förmågan att kunna förstå och förhålla sig till den egna kroppen och livsvärlden bygger på att 

det vi upplever omkring oss har en mening och en innebörd, vilket i sin tur påverkar 

individens förmåga att hantera förändringen (Dahlberg & Segesten, 2010). Informanternas 

sökande efter en förklaring kan således ses som en överlevnadsstrategi som syftar till 

individens försök att hantera stora förändringar i livet.  

 Föreliggande studies resultat visar att hjärtinfarkten gav upphov till en rad faktiska eller 

upplevda negativa konsekvenser för den enskilda individen. Informanterna beskrev en oro för 

att livet, och således livsvärlden, skulle förändras i negativ mening, med avseende på såväl 

den fysiska kroppen som den egna identiteten. Ovissheten kring hur hjärtinfarkten skulle 

komma att påverka livsvärlden gav upphov till osäkerhet och rädsla.  

 Informanternas sätt att förhålla sig till sin hjärtinfarkt tydde på att den utgjorde ett hot mot 

livet och den egna hälsan och identiteten.  En studie har visat att kvinnor med hjärtinfarkt kan 

uppleva en bristande tillit till den egna kroppen och således livsvärlden, vilket leder till 

otrygghet. De kan även ställas inför funderingar kring vad som är meningen med livet, och 

uppleva en ny sorts sårbarhet och stress inför sin framtida hälsa (Johansson Sundler, 2008). 

Insjuknandet kan även skapa en upplevelse av att kroppen helt plötsligt utgör ett hinder för 

vardagliga aktiviteter (Dahlberg & Segesten, 2010). Upplevelsen av otrygghet kan bidra till 

en känsla av förlorad kontroll över den egna kroppen, vilket i sin tur kan leda till att 

omvärlden förlorar sitt sammanhang (Johansson Sundler, 2008).  

 Resultatet av föreliggande studie visar att informanterna upplevde oro inför vilka 

konsekvenser hjärtinfarkten skulle få för den egna identiteten. Detta kan förklaras utifrån att 

sjukdomstillståndet i sig utgjorde ett hinder för informanternas möjlighet att leva upp till sina 

egna mål och idealiska självbild (Hellström, Bullington, Karlsson, Lundqvist & Mattsson, 

1999). Informanterna upplevde exempelvis rädsla inför att inte fysiskt orka fylla rollen som 

morförälder eller partner, en social roll som utgjorde en viktig del av deras identitet. Det kan 

tolkas som att den sociala rollen som morförälder eller partner var en avgörande del i 

informanternas idealvärld, och att hjärtinfarkten således utgjorde ett hot mot deras syn på ett 

gott liv. Det kan även vara så att hjärtinfarkten utmanade informanternas föreställning om hur 

en far- och morförälder skall eller bör vara, vilket skapade upplevelsen av en förändrad eller 

otillgänglig livsvärld.   
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Föreliggande studies resultat visar att det kan vara mycket viktigt för den enskilda individen 

att kunna betrakta allvarlig sjukdom utifrån ett orsakssamband. Informanterna sökte förstå 

varför de hade drabbats av en hjärtinfarkt, vilken händelse som utlöste insjuknandet och hur 

de nu borde agera för att undvika ett återinsjuknande. Behovet av att finna ett orsakssamband 

var så starkt att det kom att utgöra ett hinder i det dagliga livet, då informanterna i ett försök 

att återskapa ordning i sin livsvärld började undvika eller förändra sina invanda beteenden. 

Detta skulle kunna tolkas som ett försök att återfå trygghet och kontroll över tillvaron. En 

studie menar att individens möjlighet att kunna genomföra positiva livsstilsförändringar efter 

en hjärtinfarkt kan påverkas mer av rädsla för döden, än av kunskapen om vilka beteenden 

som är farliga för hälsan. Att drabbas av en livshotande sjukdom leder till en förlust av 

kontroll vilket i sig kan utgöra motivationen till livsstilsförändringarna (Baldacchino, 2010). 

Motivationen till livsstilsförändringar kan även stärkas utifrån individens upplevelse av att 

meningen med livet, den egna hälsan och familjen plötsligt får en annan betydelse efter 

insjuknandet i hjärtinfarkt (Baldacchino 2011). Samtidigt kan kvinnor efter en hjärtinfarkt 

riskera att drabbas av än mer otrygghet i sin strävan efter kontroll och trygghet, genom att 

aktivt undvika de olika riskfaktorer för hjärtinfarkt som hälso- och sjukvården belyser 

(Johansson Sundler, 2008). Informanterna i föreliggande studie framhärdade att orsaken till 

hjärtinfarkten var mycket viktig att ta reda på eftersom den skulle påverka deras 

känslomässiga trygghet och förmåga att förhålla sig till livet i framtiden. Det är således 

rimligt att anta att informanterna, i ett försök att skapa trygghet genom att ta kontroll över 

såväl den levda kroppen som sin omvärld, riskerar att drabbas av än mer otrygghet genom att 

undvika riskfyllda eller för individen destruktiva beteenden och situationer som skulle kunna 

orsaka en ny hjärtinfarkt.  

 

9.1 Metoddiskussion 

I denna studie användes öppna intervjuer som datainsamlingsmetod, vilket anses vara en 

lämplig metod i samband med kvalitativ forskning som berör kunskap om subjektiva 

upplevelser av ett fenomen. Den öppna intervjun ska fungera som ett samtal där informanten 

kan reflektera fritt. Nackdelen med intervjuer är att intervjupersonen alltid är den som styr 

samtalet, vilket skiljer det från ett vanligt samtal (Bryman, 2011, s 300). Det finns en risk för 

att intervjupersonen väljer att styra samtalet i riktning mot sin egen förförståelse. I 

föreliggande studie har intentionen varit att förhålla sig öppen gentemot fenomenet som 
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tidigare lästs i litteratur. Det har dock funnits en medvetenhet om att författarnas egna 

förförståelse i form av både tidigare kliniska erfarenheter av och kunskap kring det studerade 

fenomenet kan ha påverkat intervjuförfarandet och därmed också resultatet. 

 Intervjuerna genomfördes i informanternas hem, vilket kan ses om en fördel eftersom 

informanterna troligtvis känner sig trygga i sin egen hemmiljö. Eftersom samtliga informanter 

befann sig i sina hem i samband med hjärtinfarkten är det möjligt att detta berikade deras 

berättelser, då de under intervjun kunde peka ut var de befann sig när olika symtom gav sig 

till känna.  

 Att arbeta med innehållsanalys har varit en lärandeprocess som gett upphov till 

diskussioner om analysprocessens olika steg. Att välja meningsbärande enheter kan innebära 

att för stora eller för små textenheter plockas ut. Om enheterna är för stora riskerar de att 

rymma fler än en upplevelse, och om de är för små blir de ofullständiga och viktig 

information kan då gå förlorad. När meningsbärande enheter kondenseras sker ingen tolkning, 

utan enheterna utformas till mer hanterbara texter. Temaindelningen är dock ett kritiskt 

moment i innehållsanalysen, eftersom en viss tolkning av materialet kan förekomma 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 En nackdel i denna studie kan sägas vara det begränsade urvalet av informanter. Det hade 

varit att föredra att fler informanter hade visat intresse för studien, men med tanke på den 

tidsram som erbjöds valde författarna att arbeta med den mängd data som fanns tillgänglig. 

Till resultatets fördel bör nämnas att den öppna intervjumetod som användes bidrog till rika 

berättelser vilket bidrar till att resultatet svarar an mot studiens syfte.  

 

10 Betydelse för vården 

I takt med en växande svensk befolkning ökar andelen kvinnor över 65 år, vilket sannolikt 

kommer att innebära att fler äldre kvinnor insjuknar i hjärtinfarkt varje år. Resultatet i 

föreliggande studie bidrar med kunskap av betydelse både i sjukvården och på ett samhälleligt 

plan för de som riskerar att drabbas av en hjärtinfarkt, om hur en hjärtinfarkt faktiskt kan yttra 

sig hos äldre kvinnor. Kunskap kring hur den här patientgruppen upplever att det är att 

insjukna i en hjärtinfarkt kan spridas på många sätt, exempelvis genom affischering, 

informationsbroschyrer och i samband med hälsokontroller. Primärvården, som har en viktig 

uppgift för uppföljning av äldre personers hälsa, torde vara en viktig utgångspunkt. Hälso- 
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och sjukvårdspersonal kan bidra till att sprida kunskap genom att informera äldre kvinnor 

med riskfaktorer för hjärtinfarkt om hur insjuknandet kan kännas igen och hanteras.   

 

11 Förslag till fortsatt forskning 

Den här studien har genomförts för att belysa hur kvinnor över 65 år upplever insjuknandet i 

ett livshotande sjukdomstillstånd som hjärtinfarkt. Detta har tidigare studerats i begränsad 

omfattning, men kommande studier skulle behöva fokusera på just äldre kvinnor, en 

patientgrupp som trots många riskfaktorer för hjärtinfarkt inte anser sig vara lika hårt 

drabbade av hjärtinfarkt som exempelvis män. Den här studien ger även upphov till en annan 

viktig frågeställning för kommande studier; hur kan sjukvården utvecklas för att bli mer 

öppen och tillåtande? Föreliggande studies resultat visar att äldre kvinnor med hjärtinfarkt 

dröjer med att kontakta sjukvården av rädsla för att vara till besvär eller på grund av osäkerhet 

kring sjukdomens allvar, vilket leder till att de dröjer med att kontakta SOS Alarm eller tar sig 

till sjukhuset på ett annat sätt än med ambulans. I sig utgör detta fenomen en risk för den äldre 

kvinnans överlevnad i samband med en hjärtinfarkt.   
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Bilaga 1 

Brev till verksamhet: 

Kan ni hjälpa oss att komma i kontakt med patienter för intervju? 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter, Mimmi Blom och Marika Lindmark, som läser vår sista 

termin till specialistsjuksköterskor inom geriatrik på Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Vi 

skall nu skriva vår magisteruppsats och söker 3 - 5 informanter för intervju. 

 

Syftet med studien och beskrivning av valt forskningsområde 

Syftet med vår studie är att beskriva hur kvinnor över 65 år upplever en hjärtinfarkt. Äldre 

kvinnor över 65 år upplever i större utsträckning än män och yngre personer atypiska symtom 

på hjärtinfarkt, vilket kan leda till att den äldre kvinnan missförstår situationen och därmed 

söker vård för sent. Det saknas kunskap om hur äldre kvinnor i Sverige upplever en 

hjärtinfarkt. Vi hoppas därför att vår studie kommer att tillföra ny kunskap i detta 

ämnesområde som i sin tur kan hjälpa äldre kvinnor med hjärtinfarkt att söka vård i tid.  

 

Vad Ni kan hjälpa oss med 

Vi har vänt oss till Er med förhoppningen om att Ni kan hjälpa oss att komma i kontakt med 

äldre kvinnor som kan tänka sig att bli intervjuade av oss. Kvinnan skall vara 65 år eller äldre 

och ha genomgått minst en hjärtinfarkt för senast  tre år sedan (år 2007). Kvinnan skall av 

metodologiska skäl vara kognitivt frisk och först erhålla vårt informationsblad (se bifogat 

brev) tillägnat informanterna samt skall ge sitt informerade samtycke till att vi får ta en första 

kontakt med henne.  

 

Beskrivning av tillvägagångssätt vid intervju 

Vi är två kvinnliga studenter som önskar intervjua äldre kvinnor, i kvinnans hem eller på en 

annan ostörd plats som kvinnan känner sig bekväm med. Vi önskar genomföra en intervju 

med varje kvinna i maj månad år 2011. Intervjun sker i enrum med den äldre kvinnan samt 

med en av oss. Om kvinnan önskar får hon naturligtvis ha en anhörig i närheten om hon 

känner behov av det. Intervjun spelas in med bandspelare. Vi kommer att använda oss av en 

kvalitativ öppen intervjumetod, vilket innebär att vi börjar samtalet med att ställa en öppen 
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        x         ”Berätta om din hjärtinfarkt”, som sedan följs upp med korta uppmaningar 

      ”Berätta mer om…”.  Det är svårt att säga på förhand hur lång tid intervjun kommer att 

ta. Det kan röra sig om allt mellan 30 minuter och två timmar. Kvinnan kan när som helst be 

oss att avsluta intervjun.  

 

Etiska aspekter 

Informanterna erhåller ett skriftligt brev (se bifogat brev) där vi tydligt beskriver syftet med 

studien och hur intervjun skall genomföras. Informanterna erhåller i brevet våra fullständiga 

personuppgifter såsom namn, telefonnummer och universitetsanknytning samt 

kontaktuppgifter till ansvariga lärare på universitetet. Informanterna försäkras i brevet att 

deltagandet i studien är frivilligt, och att deltagandet i studien när som helst kan avslutas, även 

efter att intervjun genomförts. Om så är fallet kommer intervjumaterialet inte att användas i 

vår studie. Informanterna skall ge sitt informerade samtycke till att delta i vår studie. Om så är 

fallet kan Hon välja att kontakta någon av oss, eller ge sitt godkännande till Er att vi får 

kontakta henne. Intervjun kommer att spelas in på band och därefter transkriberas på datorn 

av oss. Allt nedskrivet material avkodas, så att kvinnans personnamn, ålder, bostadsort och 

andra personuppgifter tas bort. I den publicerade studien kommer endast kvinnornas uttalade 

upplevelser av hjärtinfarkten presenteras under olika teman och rubriker. Alla personliga 

detaljer sållas bort från texten. Om informanterna önskar får de gärna ta del av vårt resultat av 

studien innan texten publiceras. Vår uppsats skrivs på svenska och kommer att publiceras i 

pappersformat på Ersta Sköndal Högskolas bibliotek. Den kommer även att finnas tillgänglig 

på en webbsida på Internet som heter DIVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet. Ni kan 

återfinna webbsidan på: www.diva-portal.org 

 

Kontakt 

Efter att Ni erhållit detta brev och kontaktat kvinnor önskar vi att Ni lämnar över 

informationsbrevet till kvinnan, som då kan välja att själv kontakta oss vid intresse. I annat 

fall kan Ni meddela oss kvinnans kontaktuppgifter (om hon samtycker) så att vi kan lämna 

över informationsbrevet till henne. Vi hoppas att Ni finner vår studie intressant och 

nödvändig, och att Ni vill hjälpa oss att komma i kontakt med informanter som önskar bidra 

till vår studie med sina egna upplevelser av att ha en hjärtinfarkt. 

http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 2  

Informantbrev 

Vill du berätta om din hjärtinfarkt? 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskestudenter, Mimmi Blom och Marika Lindmark, som läser vår sista 

termin till specialistsjuksköterskor på Ersta Sköndal Högskola i Stockholm. Vi skriver nu en 

magisteruppsats och skulle vilja intervjua Er om hur Ni upplevde Er hjärtinfarkt.  

 

Syftet med studien och beskrivning av valt forskningsområde 

Syftet med vår studie är att beskriva hur kvinnor över 65 år upplever en hjärtinfarkt. Äldre 

kvinnor över 65 år upplever i större utsträckning än män och yngre personer atypiska symtom 

på hjärtinfarkt, vilket kan leda till att den äldre kvinnan missförstår situationen och därmed 

söker vård för sent. Det saknas kunskap om hur äldre kvinnor i Sverige upplever en 

hjärtinfarkt. Vi hoppas därför att vår studie kommer att tillföra ny kunskap i detta 

ämnesområde som i sin tur kan hjälpa äldre kvinnor med hjärtinfarkt att söka vård i tid.  

 

Du som är intresserad av att delta i studien 

Vi har vänt oss till Er med förhoppningen om att Ni vill bli intervjuad av oss och således 

tillföra ökad kunskap till vår studie. Ni är 65 år eller äldre och har under de senaste tre åren 

genomgått en hjärtinfarkt. Ni har läst detta informationsblad samt meddelat oss att Ni vill 

delta i studien. Är Ni inte intresserad av att delta i vår studie kan Ni bortse från detta brev.  

 

Beskrivning av intervjun 

Vi önskar genomföra en intervju med Er så snart som möjligt i maj månad år 2011. Ni kan 

välja att bli intervjuad i Ert hem eller på en annan plats där Ni känner Er bekväm. I annat fall 

har vi tillgång till lokaler på Ersta Sköndal Högskola på Södermalm i Stockholm. Vi kan då 

ordna med taxiresa som vi bekostar. Om Ni önskar får Ni naturligtvis ha en anhörig i närheten 

om Ni känner behov av det. Intervjun kommer att spelas in med bandspelare för att vi skall 

kunna minnas vad som har sagts.  Det är svårt att säga på förhand hur lång tid intervjun 
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kommer att ta. Vi beräknar att intervjun tar ungefär en timme. Ni kan när som helst be oss att 

avsluta intervjun.  

 

Etiska aspekter 

Ert deltagande i vår studie är helt frivilligt. Ni har innan intervjun gett oss Ert samtycke att Ni 

vill delta i studien. Alla personliga uppgifter om Er som framkommer i intervjun kommer att 

avidentifieras i uppsatsen. Detta inkluderar Ert egennamn, ålder, bostadsort, yrkesliv och 

annan information som kan identifiera Er. Personliga uppgifter om Er kommer endast att vara 

tillgänglig för Mimmi och Marika.  Ni kan när som helst avsluta Ert deltagande i vår studie, 

även efter att intervjun genomförts. Om Ni önskar avbryta deltagandet i vår studie kommer 

intervjumaterialet inte att användas i vår studie. Intervjun kommer att spelas in på band och 

därefter skrivas ner ordagrant på datorn av oss. Vi avidentifierar alla Era personliga uppgifter 

i detta skede.  

 

Publicering av studien 

Vår uppsats skrivs på svenska och kommer att publiceras i pappersformat på Ersta Sköndal 

Högskolas bibliotek. Den kommer även att finnas tillgänglig på en webbsida på Internet som 

heter DIVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet. Ni kan återfinna webbsidan på: 

http://www.diva-portal.org När vår studie publiceras kommer alla intervjudeltagares uttalade 

upplevelser av en hjärtinfarkt att presenteras. Om Ni önskar får Ni gärna ta del av vårt resultat 

av studien innan uppsatsen publiceras.  

 

Övriga upplysningar 

Om Ni vill delta i vår studie eller har frågor ber vi Er att kontakta Mimmi eller Marika via 

telefon eller e-post eller be den vårdpersonal som informerat er om studien att vidarebefordra 

Era kontaktuppgifter. Vi kontaktar då Er via telefon.  

Vi hoppas att Ni finner vår studie intressant och nödvändig, och att Ni önskar bidra med 

kunskap genom att dela med Er av Era upplevelser av att ha genomgått en hjärtinfarkt. 

Våra kontaktuppgifter återfinner Ni på första sidan av detta informationsbrev. 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/


 
 

28 

(28) 
 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide i punktade teman 

 

Förklara hur intervjun kommer att gå till: 

Öppna frågor 

Berätta fritt 

Fokus på upplevelser, tankar och känslor 

Följdfrågor vid behov 

Förtydliga att informanten själv bestämmer när intervjun ska avslutas 

Fråga om informanten har några frågor innan intervjun börjar 

 

Öppningsfrågor 

Kan du berätta om din hjärtinfarkt? 

Hur upplevde du din hjärtinfarkt? 

Vad hände den dagen då du fick din hjärtinfarkt? 

Hur upplevde du den dagen du fick din hjärtinfarkt? 

Kan du beskriva hur det kändes att få en hjärtinfarkt? 

 

Klargörande öppningsfrågor 

Du kan börja med att berätta om första gången du märkte av hjärtinfarkten. 

Hur såg dagen ut då du fick din hjärtinfarkt? 

Vad hände?  

Vad tänkte du?  

Hur kände du? 

 

Fördjupningsfrågor 

Kan du berätta mer om..? 

V                                    …? 

          … K                        ? 

         …               ? 

Kan du utveckla d           …? 

 


