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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Hjärtinfarkt är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd och drabbar 
ca 27500 individer i Sverige varje år. För att minska risken för ytterligare hjärtinfarkt 
krävs ofta livsstilsförändringar vilket kan vara svåra för individen att göra. För att 
främja återhämtningen och livsstilsförändringen hos den drabbade krävs en förståelse 
hos sjuksköterskan för varje individs unika situation.   
Syfte: Att beskriva individers upplevelse av livet, året efter en hjärtinfarkt.  
Metod: En litteraturöversikt genomfördes med en deduktiv ansats utifrån 
Antonovskys teori om KASAM, och med hjälp av artiklar som var utförda med 
kvalitativ metod. Elva artiklar analyserades med hjälp av en metod inspirerad av Elo 
och Kyngäs innehållsanalys. 
Resultat: Hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet bildade de tre generiska 
kategorierna ”Framtiden”, ”Att hitta en ny riktning” och ”Förståelse för sjukdomen”. 
Individen ihop med sjukvården bör kunna identifiera vilka resurser som finns för att 
kunna använda dem rätt och underlätta återhämtningen. Samtidigt har stödet från 
omgivningen varit betydelsefullt för individen, där minskat stöd visat påverka 
hanterbarheten i den nya situationen. Hjärtinfarkten begränsade individernas vardag 
och för att kunna hantera sin situation hittade dem strategier.  Förändrade vanor och 
rutiner ledde till att individerna upplevde ett bättre välmående.  
Slutsats: Upplevelsen av livet efter en hjärtinfarkt är unikt för varje 
individ.  Återhämtningen och positiva livsstilsförändringar främjas av ett gott stöd från 
sjuksköterskan och individens omgivning. Det är därför viktigt att ha ett 
personcentrerat förhållningssätt. 

Nyckelord: Deduktiv, Innehållsanalys, KASAM, Kvalitativ, Livsstilsförändringar.



 
 

The life after a heart attack- A literature review of individuals' 
experience of life, the year following a myocardial infarction  
 

Summary 
 

Background: Myocardial infarction is a common condition and affects 
approximately 27,500 individuals in Sweden each year. In order to reduce the risk of 
further myocardial infarction, lifestyle changes are often required, which can be 
difficult for the individual to do. In order to promote the recovery and lifestyle change 
of the victim, an understanding of the nurse is needed for each individual's unique 
situation. 
Purpose: To describe individuals' experience of life, the year after a myocardial 
infarction. 
Method: A literature review was done with a deductive approach outgoing from 
Antonovsky's theory of SOC. The articles reviewed used qualitative methods and the 
literature review was inspired from Elo and Kyngäs content analysis. 
Results: Maneuverability, meaningfulness and comprehensibility formed the three 
generic categories "The Future", "Finding a New Direction" and "Understanding the 
Illness". The individual together with the medical care should be able to identify the 
resources available to use them correctly and facilitate recovery. At the same time, 
support from the environment has been significant for the individual, where reduced 
support proved to affect manageability in the new situation. The myocardial infarction 
limited the everyday lives of individuals and, in order to manage their situation, they 
found strategies. Changed habits and routines led to the individuals experiencing a 
better well-being. 
Conclusion: The experience of life after a myocardial infarction is unique to each 
individual. Recovery and positive lifestyle changes are promoted by a good support 
from the nurse and the individual's environment. It is therefore important to have a 
person-centered approach. 
 

Keywords: Deductive, Content Analysis, Sense Of Coherence Qualitative, Lifestyle 
Changes. 
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Inledning 

Att beskriva individers upplevelse av livet året efter en hjärtinfarkt är viktigt då det var 
27 500 personer i Sverige som drabbades av en akut hjärtinfarkt år 2014, vilket betyder 
att ca 75 personer varje dag (Hjärt- lungfonden, 2016a). Hjärtinfarkt är tre gånger 
vanligare hos män än hos kvinnor under 70 år. Av alla dödsfall är ca 30 % 
hjärtinfarkter, vilket gör att det är den vanligaste enskilda orsaken till dödsfall (Ericson 
& Ericson, 2012). Under en tioårsperiod har man med hjälp av forskning lyckats 
minska dödsfallen i hjärtinfarkt med ca 33 % (Hjärt- lungfonden, 2016a). En 
hjärtinfarkt drabbar inte bara kroppen utan påverkar individen på olika plan. Tidigare 
har forskning visat att individer utan socialt stöd har en ökad risk för depression 
(Frasure-Smith et al. 2000). För att kunna ge individen en god vård och ett gott stöd 
är det av stor vikt att sjuksköterskor har kunskap om hur livet efter en hjärtinfarkt kan 
förändras. Därför är det ett viktigt ämne att belysa då många individer drabbas varje 
år av en hjärtinfarkt. 
 

 

Bakgrund 

Hjärtinfarkt 

Med ökad ålder och dåliga livsvanor uppstår åderförkalkning/plack i artärernas 
väggar. En hjärtinfarkt är när en propp/aterosklerotiskt plack lossnar från kärlväggen, 
följer med blodbanan och täpper till ett kranskärl helt eller delvis. Den del av hjärtat 
som kranskärlet försörjer drabbas då av syrebrist. Hjärtmuskelcellerna börjar att dö 
efter 15 minuter om inte proppen släpper och cirkulationen återställs. Dessa 
hjärtmuskelceller kan inte återbildas om de dör och då blir skadan bestående 
(Strömberg, 2014). Ju större plack som sätter sig och ju större kärl som täpps till desto 
större blir skadan. Hur stor skadan blir beror även på vilket kärl som placket täpper 
till. 
 

Riskfaktorer, symtom och behandling 
De riskfaktorer som finns för att utveckla en hjärtinfarkt är många. En del faktorer kan 
individen själv påverka, andra inte. De riskfaktorer som inte går att påverka är bland 
annat: ärftlighet, kön, ålder, diabetes mellitus typ 1 och tidig menopaus. De 
riskfaktorer som går att påverka är: rökning, stress, nutrition, övervikt/ fetma och 
bukfetma, fysisk inaktivitet, psykisk ohälsa, högt blodtryck, höga blodfetter, 
socioekonomi, alkoholkonsumtion och till viss del diabetes mellitus typ 2 (Strömberg, 
2014). En individ kan ha flera riskfaktorer utan att utveckla en hjärtinfarkt, medan en 
annan individ som har få riskfaktorer kan drabbas ändå. Bröstsmärta är vanligen ett 
debutsymtom (Ericson & Ericson, 2012), det kan vara smärta eller ett tryck över bröstet 
under ansträngning, men även under vila. Smärtan är individuell och kan hålla i sig 
under en längre tid och den kan även vara återkommande. Smärtan som uppstår vid 
en hjärtinfarkt kan sprida sig till olika ställen i kroppen bland annat ut i armar, 
underkäken, nacken och ut i ryggen där smärtan uppkommer mellan skulderbladen 
(Coventry, Finn & Bremner, 2011). 
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Förutom smärtan så är det vanligt, speciellt bland kvinnor att illamående, ångest, 
andfåddhet och svimning uppstår (Coventry, Finn & Bremner, 2011). Kvinnor kan 
känna av smärta i från hjärtat på ett annorlunda sätt än hos män, därför är det viktigt 
att uppmärksamma alla tecken och symtom för att inte missa en pågående hjärtinfarkt 
(O'Keefe-McCarthy, 2008). Kvinnor har ibland svårare att uppfatta och tolka 
symtomen av hjärt- och kärlsjukdomar eftersom de inte alltid är typiska som det oftast 
beskrivs. Därför tenderar kvinnor att vänta hemma för att se om symtomen går över 
(Sjöström-Strand & Fridlund, 2008). 
 

Hos äldre personer är det vanligare att symtom som akut andfåddhet uppkommer där 
smärtan är mindre uttalad. De kan även få cerebrala symtom där förvirring uppstår. 
Det är vanligt att ha feber de första dygnen. Om det däremot skulle handla om en tyst 
hjärtinfarkt så behöver det inte finnas några symtom då individen inte känner av den, 
men att det vid ett senare tillfälle när EKG-kontroll görs, upptäcks en gammal 
hjärtinfarkt (Abdallah, Raza, Abdallah, McCord & Khoueiry, 2014). 
 

Om behandling inte sätts in i rätt tid kan hjärtinfarkt leda till plötslig död (Ericson & 
Ericson, 2012). Vid hjärtinfarkt utförs en rad olika behandlingar, allt för att rädda så 
mycket av hjärtats muskler som möjligt. En av de vanligaste och mest använda 
behandlingarna är perkutan coronar intervention (PCI), som är en ballongvidgning av 
hjärtats kranskärl (Dendale et al., 2005). Under det akuta skedet av hjärtinfarkten ges 
läkemedel för att sänka hjärtats frekvens, hämma koagulationen, lösa proppen, 
blodfettssänkande, betareceptorblockerare, morfin, nitroglycerin, syrgas och 
antiemetika. Patienterna får sedan läkemedel utskrivet som lipidsänkande, 
betareceptorblockerare och trombocythämmare för att förebygga en ny hjärtinfarkt 
(Ericson & Ericson, 2012). 
 

Att drabbas av hjärtinfarkt 

När en individ drabbas av en allvarlig sjukdom kan existentiella frågor och funderingar 
förändras så som synen på livet, döden och vad individen har för plats i samhället vilket 
kan påverka välmåendet negativt. Svensk Sjuksköterskeförening (2012) beskriver den 
existentiella grundsynen där individen har möjlighet att påverka sin egen situation, 
frihet, upplevelser samt att individen kan ge sitt liv värde och mening. En av 
sjuksköterskans viktigaste uppgifter är därför att vara en stöttepelare för att underlätta 
individens situation. Detta genom att bistå med och främja de resurser individen har 
för att förbättra hens hälsa. Individers livskvalité och välmående har visats påverkas 
negativt efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt jämfört med de som inte drabbats 
(Lidell et al., 2015; Stevens & Thomas, 2012). Livskvalitén förbättras däremot med 
tiden (Hanssen, Nordrehaug, Eide & Hanestad, 2009; Soo Hoo Soon, Gallagher & 
Elliott, 2016).  
 

 
Uppföljning och eftervård  
Hjärtrehabilitering är till för att förbättra det psykiska, fysiska, sociala och främja 
individens hälsa efter en hjärtinfarkt, därför är deltagande i eftervården viktigt för den 
drabbade (Fridlund, 2002). För en god återhämtning mentalt är rehabiliteringen 
betydelsefull att delta i och för att få det stöd som behövs att till exempel klara av att 
genomföra livsstilsförändringar (Strömberg, 2014). En strukturerad och systematisk 
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bedömning görs inför rehabiliteringen för att på ett bra sätt kunna sätta in adekvata 
åtgärder i rätt tid och rätt fas i rehabiliteringen (Thompson, 2007). Om individen hade 
en tid inbokad fyra veckor efter utskrivning med en sjuksköterska i primärvården så 
förbättrades övergången mellan vårdenheterna (Goddard, Hill och Morton, 2015).  
 

Innehållet i rehabiliteringsprogammet skiljer sig beroende på vart individen bor 
geografiskt. Till programmet är flera yrkeskategorier kopplade, bl.a. sjuksköterska, 
läkare, kurator och/eller psykolog, dietist, fysioterpeut, och arbetsterapeut vilka ska 
arbeta tillsammans för att få ett helhetsperspektiv runt individen. Det erbjuds även 
stöd i olika grupper som samtals-, matlagnings- och stresshanteringsgrupper. Detta för 
att erbjuda en så bra vård som möjligt (Socialstyrelsen, 2015; Strömberg, 2014). I 
rehabiliteringen erbjuds fysioterapeut träning anpassad för hjärtpatienter. Att träna 
efter en hjärtinfarkt är rekommenderat för att åter höja hjärtats 
pumpförmåga.  Tidigare studier har visat att trötthet kan påverka motivationen till 
aktivitet och även förmågan att utföra tänkt uppgift (Fredriksson-Larsson, 2015).  
 

Stöd och avvänjning av rökning erbjuds också hos en mottagningssjuksköterska eller 
undersköterska (Socialstyrelsen, 2015). Genom att sluta röka eller snusa reduceras 
risken för att drabbas av plötslig hjärtdöd samt reininfarkt då aterosklerotiska 
förändringarna minskar i kärlen (Ericson & Ericson, 2012). Det är vanligare med höga 
stressnivåer och nedstämdhet hos de som röker jämfört med icke rökare och före detta 
rökare (Hajek, Taylor & McRobbie, 2010). Socialstyrelsen (2015) har arbetat fram 
riktlinjer och rekommendationer som är till för att stödja individen att förändra hens 
ohälsosamma livsstil och vanor. I sjuksköterskans etiska kod (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014) står det att sjuksköterskan har ett ansvar att hjälpa och 
stötta individer att främja hälsa, att hen har huvudansvaret gällande omvårdnaden och 
att omvårdnaden ska vara på lika villkor för hela befolkningen.  
 

Det kan kännas tungt för en individ att ändra på sin livsstil men det behöver inte alltid 
handla om stora förändringar, det brukar oftast handla om att ändra på kosten, 
motionen eller minimera stressen i vardagen (Strömberg, 2014). För sjuksköterskor 
innebär den etiska koden att ha den vårdsökande personens hälsa som huvudmål och 
att aldrig frångå grundregeln om alla människors lika värde (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskor upplevde en press på sig att ge bästa 
möjliga vård och att “göra gott” till individer som drabbats av en akut hjärtinfarkt 
(Smallwood & Humphreys, 2007). Sjuksköterskorna kan känna oro och ångest då de 
är rädda att de har en kunskapsbrist inom området. Det är således viktigt att utbilda 
personalen om vilka risker och symtom som kan uppstå vid en hjärtinfarkt, så att dem 
kan känna sig trygga i sin yrkesroll för att kunna hjälpa individerna att främja sin hälsa 
(Newens, McColl, Bond & Priest, 1996). 
 

Informationen bör vara individanpassad för att skapa en trygghet, minska ångest, oro 
och stress. Sjuksköterskan ihop med läkaren har ansvar att se till så att informationen 
blir personcentrerad och att den upprepas vid fler tillfällen då det kan vara svårt att ta 
in all information på en gång. Informationen bör även ges både muntligt och skriftligt 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2014; Socialstyrelsen, 2015). Genom att 
individualisera informationen kan individen få möjlighet att förbättra sin livskvalité 
och minska riskfaktorerna för att få en ny hjärtinfarkt då patienten har en bredare 
förståelse för sin sjukdom (Uysal & Özcan, 2012). Endast 12 % av kvinnorna och 19% 
av männen säger sig ha pratat med en läkare om sexualitet inom en månad efter 
hjärtinfarkten (Lindau et al, 2014). Individer med hjärt- och kärlsjukdomar och även 
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deras livskamrater kan ha en oro över att sjukdomen ska försämras och eventuellt 
orsaka svårare och/eller ytterligare komplikationer eller plötslig död vid sexuell 
aktivitet (Lange & Levine, 2014). 

Känsla av sammanhang 

KASAM är en definition av Antonovsky (1991) som betyder känslan av sammanhang. 
Det finns tre faktorer som Antonovsky menar tillsammans bidrar till känslan av 
sammanhang. Faktorerna är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med 
begriplighet menas att individen förstår sin situation fullt ut. Hanterbarhet handlar om 
hur individen klarar av det hen ställs inför och vilka resurser hen upplever sig ha för 
att kunna hantera situationen. Meningsfullhet handlar om hur stor motivationen och 
engagemanget är för sin tillvaro hos en individ (Antonovsky, 1991). Oberoende av 
svårighetsgrad av sjukdomen har individer med hög KASAM lättare att uppleva en hög 
livskvalitet och god hälsa. De individerna har lättare att anpassa sig till sin nya 
livssituation (Eriksson & Lindström, 2007; Bergman, Malm, Karlsson & Berterö, 
2009). Tidigare forskning har visat att de som har hög KASAM har färre angina 
attacker, är ofta mer fysiskt aktiva, känner högre tillfredsställelse med sin behandling 
samt visar på bättre förståelse av sin sjukdom (Bergman, Malm, Karlsson & Berterö, 
2009). I Svensk Sjuksköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad (2012) beskrivs 
omvårdnad från ett humanistiskt synsätt där människan ses som en skapande och 
aktiv individ och som en del i ett sammanhang. Sammanhang är därför viktigt för 
människans meningsfullhet och begriplighet. 
 

Stevens och Thomas (2012) menar att kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt inte 
känner igen sina kroppar och att de har svårt att utföra enkla vardagsuppgifter. De 
beskriver brist på energi och att en livsstilsförändring behöver göras, men 
informationen brister om hur personen ska gå tillväga. Därför finns det där en 
osäkerhet hos individen. Johansson, Dahlberg och Ekebergh, (2003) fann att de 
kvinnor som försonades med sina kroppar ökade sin begriplighet, välbefinnande och 
hälsa samt gav en frid trots att de drabbats av en hjärtinfarkt.  
 

 

Syfte 

Att beskriva individers upplevelse av livet, året efter en hjärtinfarkt. 
 
 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt genomfördes med artiklar gjorda med kvalitativ metod utifrån 
syftet, vilket är en relevant metod när individers erfarenheter och upplevelser studeras 
(Henricson & Billhult, 2012; Segesten, 2012). En litteraturöversikt görs för att få en 
klarare bild över ett specifikt område (Friberg, 2012b). Deduktiv ansats valdes utifrån 
Antonovskys (1991) teori om KASAM där hanterbarhet, meningsfullhet och 
begriplighet var utgångspunkten vid analysen av materialet. Deduktiv ansats utgår från 
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en tidigare teoretisk kunskap som blir till ett system för forskningsprocessen där 
referenssystemet har testas genom hela processen (Priebe & Landström, 2012). 
 

Urval 

Artiklarna skulle ha följande inklusionskriterier: kvalitativ metod, kvinnor och män 
över 18 år, vara relevanta till litteraturöversiktens syfte samt etiskt godkända. 
Forskningsetiken skyddar de enskilda individerna från att bli utnyttjade och värnar om 
människors rättigheter och värde (Kjellström, 2012). Databaser som sökningen utgått 
ifrån är CINAHL och Medline. Medline är en global databas där artiklar som 
innefattade odontologi, hälso- och sjukvård, ortopedteknik, psykiatri och medicin. 
CINAHL är en databas som fokuserar på omvårdnad (Backman, 2008).  
 

Datainsamling 

En inledande helikoptersökning gjordes för att överskåda tidigare skrivna artiklar i 
området och få fram väsentliga ord till sökningen. Detta gjordes för att se om det fanns 
behov av vidare forskning och hur en litteraturöversikt skulle kunna utöka kunskapen 
inom området. Det är först efter denna sökning det kan framkomma vad som kan vara 
av betydelse att undersöka (Östlundh, 2012). Därefter bokades en tid med en 
bibliotekarie för att få hjälp med att optimera sökningen. De ord som ansågs relevanta 
användes sedan i sökningen för att kunna hitta adekvata artiklar relaterade till syftet.   
 

En advanced search gjordes utifrån sökorden: “Myocardial infarction OR heart attack 
AND "after myocardial infarction" or "after heart attack" OR "life after" OR recovery 
OR rehabilitation AND  qualitative or interview* or observation* or focus group* or 
ethnograph* or case study OR narrative  AND  "lifestyle changes" OR "lifestyle 
changes" OR daily life or experience* or everyday life.  Begränsningar som gjordes var 
att artiklarna skulle ha engelsk text, vara från år 2007 och framåt i båda databaserna 
samt peer reviewed kryssades i, i databasen CINAHL. Utifrån dessa sökord hittades 66 
artiklar i CINAHL och 104 artiklar i Medline. I CINAHL lästes alla 66 titlar, och 
abstraktet lästes på de artiklar som ansågs vara relevanta till denna litteraturöversikts 
syfte, vilket resulterade i 39 abstrakt. Efter att ha granskat de 39 artiklarnas abstrakt 
så var det sju av dem artiklarna som verkade svarade på syftet. Utav de sju artiklarna 
så var det fyra artiklar som användes till resultatet då tre artiklar exkluderades vid 
första granskningen på grund av att artiklarnas resultat inte svarade på syftet. I 
Medline lästes 104 titlar och av de artiklar som verkade svara på syftet, lästes 
abstrakten. Femtiotvå abstrakt lästes från Medline där 13 stycken genomgick första 
granskningen efter att ha haft ett abstrakt som ansågs vara relevant till syftet. Efter att 
sedan ha läst de 13 artiklarnas resultat så användes sex artiklar till litteraturöversiktens 
resultat. Detta sammanställdes i en sökhistorik (se bilaga 1). 
 

En manuell sökning genomfördes där resultatartiklarnas referenslistor granskades 
efter ytterligare relevanta artiklar till syftet. Detta gjordes för att skapa en bredare 
översikt över tidigare forskning inom området och för att vidare finna relevanta källor 
(Karlsson, 2012). I den manuella sökningen lästes 454 titlar och 10 artiklar utav de 454 
titlar ansågs vid en första läsning vara relevanta utifrån titeln. Därefter lästes 
abstrakten och resultaten där nio stycken artiklar föll bort på grund av årtalet eller att 
de inte svarade på syftet. Den manuella sökningen resulterade i en artikel till resultatet 
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(se bilaga 1). Resultatartiklarna har sammanställts i en artikelöversikt för en enklare 
överblick se bilaga 2). 
 

En kvalitetsgranskning har gjorts av artiklarna utifrån ett protokoll utfärdat av 
Hälsohögskolan i Jönköping (se bilaga 3). Protokollet är för studier med kvalitativ 
metod som sedan delades in i skalor för att värdera och bedöma kvalitén på artiklarna 
(Rosén, 2012). På de första fyra frågorna fodrades svar ja för att artikeln skulle gå 
vidare med kvalitetsgranskningen. Artiklarnas antal ja och nej räknades ihop där 
maxpoängen som kunde utdelas var 12 poäng, vilket bedöms till högsta kvalitet. 
Artiklarna betygsattes utifrån tre nivåer av kvalitet där 0-5 poäng är låg kvalitet, 6-9 
poäng medelhög kvalitet och 10-12 poäng hög kvalitet. Artiklarna granskades kritiskt, 
först individuellt sedan gemensamt för att säkerställa en god kvalité (Wallengren & 
Henricson, 2012). Det var åtta stycken som fick 12 poäng, två stycken som fick 11 poäng 
och en som fick 10 poäng, därav höll alla artiklar en hög kvalitet och användes sedan 
till resultatet.  Nedan i tabell 1 sammanställs den demografiska data av de 
resultatartiklar som använts och hur lång tid efter hjärtinfarkten studierna var 
genomförda för att ge en klarare överblick. 
 
 

Tabell 1 - Demografisk data. 

Artikel Kön Ålder Tid efter 
hjärtinfarkten 

Coyle, M, K. (2009) Kvinnor och 
män 

37-86 2 veckor och 30 dagar 
efter 

Eriksson, M., Asplund, K., & Svedlund, M. 
(2009) 

Kvinnor och 
män 

41-77 4-8 veckor efter 

Eriksson, M, Asplund, K., & Svedlund, M. 
(2010) 

Kvinnor och 
män 

41-77 4-8 veckor efter 

Hutton, J. M., & Perkins, S. J. (2008) Män 40-70 Inom 6 månader 

Junehag, L., Asplund, K., & Svedlund, M. 
(2014a) 

Kvinnor och 
män 

46-73 12 månader efter 

Junehag, L, 
Asplund, K., & 
Svedlund, M. (2014b) 

Kvinnor och 
män 

46-73 12 månader efter 

Kristofferzon, M., Löfmark, R., & Carlsson, M. 
(2008) 

Kvinnor och 
män 

47-90 4-6 månader efter 

Kristofferzon, M., Löfmark, R., & Carlsson, M. 
(2007) 

Kvinnor och 
män 

47-90 4-6 månader efter 
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Sjöström-Strand, A., & Fridlund, B. (2007) Kvinnor 31-80 4-10 månader efter 

Tod, A. (2008) Kvinnor och 
män 

54-76 6-9 månader efter 

Wieslander, I., Mårtensson, J., Fridlund, B., & 
Svedberg, P. (2016) 

Kvinnor 45-74 7-12 månader efter 

 

Dataanalys 

Litteraturöversikten gjordes från början med en induktiv ansats där Fribergs 
femstegsmodell låg till grund för analysen. Detta upplevdes besvärligt då analysen av 
datamaterialet blev svårt att slutföra. Därför valdes istället en deduktiv ansats med 
hjälp av en innehållsanalys inspirerad av Elo och Kyngäs (2008), för att analysera och 
finna ett nytt resultat. Förberedelse, organisering och rapportering är indelningen av 
faserna i Elo och Kyngäs (2008) innehållsanalys, som utgör grunden i analysen. 
 

I första förberedelse fasen lästes de valda artiklarna ett flertal gånger för att skapa en 
förståelse för innehållet och en helhetssyn på artikeln skulle uppnås. Detta utfördes 
individuellt. I den andra organisations fasen bearbetades materialet tillsammans på ett 
mer ingående sätt där innehållet i artiklarna studerades utifrån Antonovskys (2005) 
teori om KASAM och en analysmatris skapades (se tabell 2). För att få en klar 
helhetsbild av artiklarnas resultat så togs meningsenheter ut som sedan 
kondenserades ned vilket görs textnära och blir som en sammanfattning av 
meningsenheten. Meningsenheterna fick en initial kodning utifrån begreppen 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Därefter kodades materialet vilket 
innebär att den bryts ned för att få en klarare bild av innebörden i meningsenheten. 
Dessa lades sedan in i en analysmatris. Koderna med samma innebörd delades in i 
samma subkategori. Subkategorierna kopplades sedan samman och bildade mer 
övergripande generiska kategorier. Detta för att skapa en ny helhetssyn över det 
studerade fenomenet, skapa en bredare förståelse och öka kunskapen om ett visst 
område (Cavanagh, 1997). I fas tre, rapporteringsfasen redovisas det nya materialet 
som framkommit i innehållsanalysen under resultatet i en löpande text (Elo & Kyngäs, 
2008). 
 

Tabell  2 - Exempel ur analysmatrisen.   

Meningsbärande 
enhet 

Kodenserad 
meningsenhet 

Initial 
kodning 

Kod Subkategori Generisk 
kategori 

Man har lärt sig att 
ta tillvara på på 
goda stunder och 
lärt sig värdera 
dom. 

Värderar livet på 
ett annat sätt. 

Meningsfullhet Prioriterar 
det 
viktigaste i 
livet. 

Omvärdering 
av livet 

Framtiden 
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Många aktiverade 
sig mer regelbundet 
efter och det 
skapade ett 
välmående. 

Aktiverar sig 
mer vilket 
skapar 
välmående. 

Hanterbarhet Aktivering 
skapar 
välmående. 

Aktivitet Att hitta en 

ny riktning 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska principer inom forskning handlar om att skydda individens rättigheter och 
värde så att ingen människa kommer till skada eller utnyttjas. Vid examensarbeten ska 
de etiska övervägandena beaktas genom hela arbetet för att avstå från oetisk forskning, 
samt att även skydda studenters rykte om att skriva examensarbeten enligt etiska 
principer och att inte försvåra för framtida examensarbeten (Kjellström, 2012). Vid en 
litteraturöversikt krävs inget etiskt godkännande däremot har den etiska aspekten 
tagits hänsyn till och alltid funnits i åtanke. En studie ska alltid vara till någons nytta, 
därför ställs frågan: Vem drar nytta av forskningen? (Kjellström, 2012). I denna 
litteraturöversikt har bara artiklar tagits med som är etiskt godkända. Inkluderas bara 
etiska artiklar ökar det vetenskapliga värdet (Forsberg & Wengström, 2016). En av 
resultatartiklarna saknade utskrivet etiskt övervägande därav skickades ett mejl till en 
av författarna som bekräftade att artikeln blivit godkänd av en etisk kommité. 
Resultatet analyserades och presenterades utifrån vad som framkom i artiklarna utan 
att medvetet förändra och/eller manipulera innehållet. Om resultatet förvrängs 
avsiktligt kallar Kjellström (2012) detta för oredlighet. 
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Resultat 
Under följande resultat beskrivs individers upplevelse av hur livet, året efter en 
hjärtinfarkt är. Resultatet delas upp i tre generiska kategorier som utgick från 
begreppen: hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet utifrån Antonovskys (1991) 
teori om KASAM, där hanterbarhet blev den generiska kategorin blev ”Att hitta en ny 
riktning”, meningsfullhet blev ”Framtiden”, och begriplighet blev ”Förståelse för 
sjukdomen”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Översiktlig presentation av resultatets generiska- och subkategorier.  

 

Att hitta en ny riktning 
I artiklarna beskrevs det hur viktig det var med stöd från omgivningen samt hur viktigt 
det var att hitta strategier för att hantera situationen. Det var positiva samt negativa 
upplevelser efter hjärtinfarkten och vissa förändringar var svårare än andra.  Detta 
resulterade i de sju subkategorier: "Att göra livsstilsförändringar”, “Att sluta röka”, 
“Aktivitet”, Positiv inställning”, “Hantera oro”, “Hitta strategier” och “Stöd från 
omgivningen”.  
 

Aktivitet 
Det uppkom fysiska begränsningar som att bara gå en promenad till brevlådan eller ta 
en kort promenad med hunden då individerna saknade ork, kände sig andfådda och 
saknade styrkan i musklerna efter hjärtinfarkten (Junehag et al. 2014b; Eriksson et al. 
2009).  Genom att kombinera kost och träning kunde viktnedgång förekomma och det 
ledde till mer energi i vardagen och de kände sig som tio år yngre (Wieslander et al. 
2016; Kristofferzon et al. 2008). På grund av de förändringar individerna gjorde i 
vardagen så mådde de mycket bättre efter än innan hjärtinfarkten och de kände sig 
mer hälsosamma (Eriksson et al. 2010; Hutton & Perkins, 2008; Junehag et al. 2014b). 

Framtiden 

 

 Att se på sig själv på 

ett nytt sätt 

 

 Omvärdering av livet 

 

 

Att hitta en ny riktning 

 

 Aktivitet  

 Att göra 

livsstilsförändringar  

 Hantera oro 

 Hitta strategier  

 Positiv inställning 

 Stöd från omgivningen  

 

Förståelse för 

sjukdomen 

 Att acceptera och 

förstå  

 

 Kunskap om 

sjukdomen  

 

 Sjukvårdens 

betydelse  
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Dock upplevde de en stress inför träningen och att de måste aktivera sig under 
återhämtningen (Junehag et al. 2014b). För att kunna ha tid till aktiviteterna så valde 
individerna att minska ner på arbetstiden (Wieslander et al., 2016; Hutton & Perkins, 
2008). De upplevde krav från sig själva och närstående där de inte hade insett att 
aktivitetsnivån hos den drabbade inte kunde vara densamma som innan hjärtinfarkten 
på grund av utmattning (Kristofferzon et al. 2008; Kristofferzon et al. 2007). När det 
kom till rehabiliteringen så fanns det många ursäkter till att inte medverka. Ursäkter 
som förekom var bland annat att det var svårt att hitta parkering, intresset saknades 
för gruppaktiviteter, det var för långt att åka, de kunde inte köra bil eller att det 
krockade med annat den tiden (Kristofferzon et al. 2007). Ibland så fick sociala 
aktiviteter undvikas då symtom som trötthet kvarstod efter hjärtinfarkten (Junehag et 
al. 2014b). 
 

Att göra livsstilsförändringar 
Efter att ha drabbats av en hjärtinfarkt så var det mycket individerna skulle tänka och 
ändra på, vilket var svårt, och det ledde till att inga förändringar gjordes alls hos vissa 
individer (Kristofferzon et al. 2008). Det var under det första året som förändringarna 
var svårast men med tiden lärde individerna sig att bli uppmärksamma på kroppens 
signaler (Junehag et al. 2014a; Kristofferzon et al. 2007). Känslan fanns att vilja leva 
livet som innan utan att känna av några begränsningar (Junehag et al. 2014b). 
Sjukdomen skulle inte få ta över deras liv. Men vare sig de ville eller inte så var de 
tvungna att anpassa sig till nya vanor och rutiner (Junehag et al. 2014b). 
 

Individerna såg livet på ett nytt sätt vilket gjorde att de fick nya prioriteringar i livet 
(Wieslander et al. 2016). Fanns det en hög aktivitetsnivå innan så sänktes den oftast 
efter hjärtinfarkten utan att ha någon fysisk orsak till det, annars var målet att komma 
tillbaka till den aktiva nivå som de tidigare hade (Junehag et al. 2014a; Junehag et al. 
2014b). Individerna ansåg att de var tvungna att förbättra sin hälsa. Viljan fanns där 
för att ändra på dålig vanor men det var en annan sak att genomföra det och att hamna 
i gamla spår igen var lätt (Eriksson et al. 2010; Wieslander et al. 2016; Junehag et al. 
2014b). 
 
Användandet av cigaretter upphörde, alkoholkonsumtionen minskade och genom att 
aktivera sig regelbundet kunde välmående uppnås (Wieslander et al. 2016; Hutton & 
Perkins, 2008; Kristofferzon et al. 2007; Junehag et al. 2014b). En rädsla fanns för att 
börja röka igen då suget var svårt att hantera, däremot visste de att det skulle försämra 
deras välmående och de hade motivationen för att motstå cigaretterna (Kristofferzon 
et al. 2008; Kristofferzon et al. 2007). Cigaretterna ersattes av snus i vissa fall (Junehag 
et al. 2014b). 
 

Hantera oro 
För att distrahera tankarna ifrån sjukdomen så valde deltagarna att gå ner i tjänst och 
komma tillbaka till arbetet tidigt under återhämtningen (Sjöström-Strand & Fridlund, 
2007; Wieslander et al. 2016). Detta minskade deras stress och gav individerna mer tid 
hemma samt att arbetet sågs som en hälsoindikator (Wieslander et al. 2016; 
Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2008). Genom att gå tillbaka till arbetet kunde 
individerna förbättra sina relationer till arbetskollegor och vänner (Kristofferzon et al. 
2008). Men arbetet kunde också ses som ett måste under återhämtningen då det inte 
var ekonomiskt hållbart att vara sjukskriven (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007).  
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Genom att ha hittat strategier att kontrollera sjukdomen på, kände de en tacksamhet. 
Rädsla, ångest och sårbarhet var något dem kände av efter hjärtinfarkten, som sedan 
försvann tidigt under återhämtningen (Junehag et al. 2014a; Tod, 2008). Även oron 
försvann tidigt under återhämtningen eller så försökte individerna att hitta andra 
strategier att tänka på vilket då kunde begränsa deras vardag. Det fanns en oro över att 
de tappat kontrollen och tanken på återfall (Eriksson et al. 2010; Tod, 2008; Coyle, 
2009), vilket ledde till en stress (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). När de försökte 
återta kontrollen igen uppstod skillnader i deras liv och familj. Kommunikationen blev 
annorlunda och de undvek att argumentera i onödan (Tod, 2008). För att ta kontrollen 
över livet och främja återhämtningen efter hjärtinfarkten utövade en del individer olika 
intressen såsom att sjunga i kör, läsa böcker, sy och andra aktiviteter vilket gav 
välmående och en distraktion från tunga tankar (Wieslander et al. 2016). Något de 
upplevde som viktigt var humor och optimism (Kristofferzon et al. 2008). 
 

De lärde sig att bli medvetna om och använda sina resurser rätt (Eriksson et al. 2009) 
samt att prata om sjukdomen och inte hålla allt inom sig (Kristofferzon et al. 2008). 
För att bibehålla känslan av trygghet efter att ha fått en hjärtinfarkt så undvek de resor 
som var för långt bort ifrån sjukhuset i fall att de skulle få ett återfall (Hutton & Perkins, 
2008; Junehag et al. 2014a). Med tiden lärde de sig att hantera rädslan och vågade då 
lämna sin trygga zon (Junehag et al. 2014a). 
 
Hitta strategier 
Hjärtinfarkten begränsade deras vardag och det var en situation som individerna helst 
ville glömma. De undvek fysisk aktivitet och var rädda för att testa gränserna 
(Kristofferzon et al. 2008) och de var tvungna att hitta strategier för att kunna hantera 
denna oro och ångest som inte fanns där innan hjärtinfarkten (Junehag et al. 2014b). 
Det fanns kvarvarande symtom efter hjärtinfarkten som påverkade det vardagliga, 
bland annat känningar i bröstet, trötthet och känslighet mot det kalla vädret (Coyle, 
2009). När det kommer till barnbarnen så hade de önskat att de hade haft samma 
tålamod, orken fanns inte längre kvar på samma sätt som innan (Tod, 2008). De ville 
att livet skulle vara som innan och försökte tränga bort situationen (Junehag et al. 
2014b). I början undvek de att vara själva på grund av de mörka tankarna som de byggt 
upp om livet och av känslan av osäkerhet (Junehag et al. 2014a; Kristofferzon et al. 
2008; Eriksson et al. 2009). De uttryckte sig som mer känsliga och att de vilar och 
sover mer efter hjärtinfarkten än vad de gjorde innan (Kristofferzon et al. 2008). 
Individerna kände att de förlorade kontrollen då de drabbades av en hjärtinfarkt och 
deras krav på sig själva var höga (Junehag et al. 2014a). 
 

Positiv inställning 
En positiv syn och inställning på situationen behövdes där de såg möjligheterna istället 
för på det som var omöjligt. Genom att ha en positiv inställning underlättades 
återhämtningsprocessen (Wieslander et al. 2016). Det var även viktigt att hitta 
strategier för att kunna hantera stressen samt planera vardagen bättre då stress gjorde 
dem trötta (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; Kristofferzon et al. 2008; Junehag et 
al. 2014b). Det kunde till exempel vara att de inte städade lika ofta utan lät det ligga 
lite damm i hörnen (Kristofferzon et al. 2008).  
 
 

Stöd från omgivningen 
Att få känna stöd från närstående, omgivningen, rehabiliteringen och kollegor på 
arbetet var viktigt för individerna som drabbats av en hjärtinfarkt (Wieslander et al. 
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2016; Junehag et al. 2014a; Kristofferzon et al. 2008; Kristofferzon et al. 2007; 
Eriksson et al. 2009) och det gav individerna styrkan och tryggheten att klara av 
situationen (Kristofferzon et al. 2007). Däremot så fanns det de som inte fick stöd från 
deras närstående (Kristofferzon et al. 2008; Kristofferzon et al. 2007; Sjöström-Strand 
& Fridlund, 2007; Eriksson et al. 2009) eller från samhället (Sjöström-Strand & 
Fridlund, 2007) och detta ledde till att livsstilsförändringarna blev svårare att hantera 
(Kristofferzon et al. 2007). Det praktiska stödet och hjälpen kom oftast från 
närstående, grannar, arbetskollegor och vänner (Kristofferzon et al. 2008) och 
individerna tyckte att de visade hänsyn och muntrade upp dem i situationen (Eriksson 
et al. 2009). Känslan att bli tagen på allvar fanns när individerna kände oro och rädsla 
i situationen och de fick svar på frågorna de hade under processens gång (Wieslander 
et al. 2016). Sjuksköterskan sågs som en stöttepelare (Kristofferzon et al. 2007).  
 

Några livskamrater valde att ge sitt stöd (Hutton & Perkins, 2008; Wieslander et al. 
2016; Junehag et al. 2014a), och i vissa fall valde livskamraten att följa med under hela 
processen på rehabiliteringen vilket var värdefullt för den drabbade. Då kunde båda 
förstå situationen och det blev lättare att få det stöd som behövdes på hemmaplan 
(Wieslander et al. 2016). På rehabiliteringen fanns möjligheten att dela sina tankar 
med de andra som var i samma situation, vilket hade en positiv inverkan på 
rehabiliteringen samt att det ledde till ökat förtroende och ökat stöd (Wieslander et al. 
2016; Hutton & Perkins, 2008; Junehag et al. 2014a; Kristofferzon et al. 2007). 
Nackdelen var allas olika åldrar på rehabiliteringen, vilket gjorde att de yngre hoppade 
av när de hela tiden fick höra de äldres berättelser (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 
Några gjorde valet att inte prata om sjukdomen (Junehag et al. 2014a) där en anledning 
kunde vara att de inte ville bli daltade med av närstående (Hutton & Perkins, 2008; 
Junehag et al. 2014a). De tyckte även att närstående blev för överbeskyddande i 
situationen (Kristofferzon et al. 2007; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007) vilket ledde 
till att livet kändes meningslöst (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). För de individer 
som haft en mentor att vända sig till under återhämtningen hade det lättare för att göra 
fysiska förändringar än de som inte hade någon mentor (Junehag et al. 2014a). 
 
 

Framtiden 
Det framkom att individerna hade fått en annan syn på livet efter hjärtinfarkten och 
började prioritera det de såg som viktigast. I artiklarna framkom det att de inte längre 
tog saker för givet och det hade resulterat i en annan syn på framtiden. Detta 
resulterade i tre subkategorier: “Att se sig själv som värdefull” och "Omvärdering av 
livet". 
 

Att se på sig själv på ett nytt sätt 
På den nya vägen mot ett meningsfullt liv blev individerna snällare mot sig själva och 
öppnade upp sitt sinne för nya vanor och rutiner vilket gjorde att de växte som 
individer (Wieslander et al. 2016). De prioriterade och värdesatte sig själva högre än 
innan hjärtinfarkten och började ta sig själva och sin hälsa i första hand till skillnad 
mot tidigare (Hutton & Perkins, 2008; Wieslander et al. 2016; Kristofferzon et al. 
2008; Eriksson et al. 2010; Junehag et al. 2014b). En del kände sig däremot mer i 
vägen och ville inte störa sina närstående och de satte andras välmående före sitt eget 
välmående (Kristofferzon et al. 2008; Kristofferzon et al. 2007). Upplevelsen av att inte 
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ses som en kapabla människa utan att ses som en “hjärt-patient” av sin omgivning 
ledde till känslor av värdelöshet hos individen (Kristofferzon et al. 2008). 
 

De såg även på sig själva på ett nytt sätt efter de drabbats och förändringarna i sin 
självbild kunde vara såväl positiva som negativa (Hutton & Perkins, 2008; 
Kristofferzon et al. 2008; Eriksson et al. 2010). Med hjärtinfarkten förändrades 
individernas självbild och dem hade som mål att bygga upp och finna sig själva igen 
(Eriksson et al. 2010; Tod, 2008). Det kunde även vara svårt att förlika sig med den 
person de blivit (Tod, 2008). 
 

Omvärdering av livet 
De som drabbats av en hjärtinfarkt hade fått upp ögonen och fått en mer positiv syn på 
livet. De hade börjat prioritera saker som de tyckte var viktiga i livet (Eriksson, Asplund 
& Svedlund, 2010; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014a; Tod, 2008; Kristofferzon, 
Löfmark & Carlsson, 2008; Junehag, Asplund & Svedlund, 2014b; Wieslander, 
Mårtensson, Fridlund & Svedberg, 2016; Coyle, 2009). Samtidigt fanns det individer 
som upplevde att de saknade livsgnistan (Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007). 
 

Att prioritera handlade b.la om att ta dagen som den kom och inte planera för mycket 
och även minska på ansvar (Wieslander et al, 2016). Efter hjärtinfarkten värderade 
individerna sina relationer och tiden med närstående mer och deras partner sågs som 
en extra viktig person (Wieslander et al. 2016; Kristofferzon et al. 2008; Eriksson, 
Asplund & Svedlund, 2009). Det fanns även individer som inte vågade ta någon/något 
för givet längre (Eriksson et al. 2010). Det kunde vara svårt att förstå och ta till sig vad 
som hänt och att dem drabbats, vilket ledde till en frustration (Hutton & Perkins, 
2008). 
 

Året efter hjärtinfarkten upplevde individerna hopp om framtiden och upplevde att de 
har fått en andra chans i livet (Hutton & Perkins, 2008; Eriksson et al. 2010; Junehag 
et al. 2014b; Eriksson et al. 2009). Vilket även gjorde att dem inte längre var lika rädda 
för döden (Kristofferzon et al. 2008). Samtidigt beskrevs det att hjärtinfarkten hade 
gjort att de inte vågade tro för mycket på framtiden (Eriksson et al. 2010).Det var 
meningsfullt och ökade individernas positiva syn på framtiden, livet och sin egen 
förmåga att hantera situationen när de insåg att de kunde göra mer än de trodde de 
klarade av (Kristofferzon et al. 2008). Trots att hjärtinfarkten var en tuff prövning 
kunde dem ändå se att positiva konsekvenser kommit ur erfarenheten. Individerna 
upplevde att de vuxit som personer och tog nu tillvara på det värdefulla de har här i 
livet vilket uppskattades stort (Tod, 2008; Wieslander et al. 2016; Junehag et al. 2014a; 
Kristofferzon et al. 2008; Eriksson et al. 2010). 
 
Omgivningen och hemmiljön upplevdes även som viktiga för meningsfullheten och 
individernas tillvaro. Att få komma till sitt hem och vardagen igen efter tiden på 
sjukhuset betydde mycket för individerna samtidigt som det kunde skapa en rädsla att 
de nu skulle få klara sig själva (Eriksson et al. 2009). Miljön och naturen var också 
några saker som individerna uppskattade och betydde mer för dem efter hjärtinfarkten 
(Junehag et al. 2014b; Eriksson et al. 2009). 
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Förståelse för sjukdomen 
I artiklarna beskrevs hur viktig förståelsen var för individens sjukdomsinsikt, för att de 
skulle acceptera att dem drabbats och möjlighet att påverka sin egen situation. 
Individerna beskrev sjukvårdens betydelse för hur dem förstod sin situation och vikten 
av ett gott mötet.  Detta resulterade i de tre subkategorier: "Kunskap om sjukdomen", 
“Att acceptera och förstå” samt "Sjukvårdens betydelse". 
 

Att acceptera och förstå 
Det kunde vara svårt att ta till sig att de drabbats av en hjärtinfarkt då det oftast sågs 
som något som bara drabbade äldre. Att inte förlika sig med och acceptera att de 
drabbats var svårt och tog ofta tid (Junehag et al. 2014a; Kristofferzon et al. 2008; 
Sjöström-Strand & Fridlund, 2007), och det fanns en oro inför att gå tillbaka till arbetet 
då de inte visste hur mycket de skulle orka (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007; 
Wieslander et al. 2016). Det fanns de som hade förlikat sig med att de drabbats och 
accepterat läget (Junehag et al. 2014a). Att acceptera och förstå sina reaktioner och 
prata med andra som drabbats var viktigt för förståelsen av sin situation (Junehag et 
al. 2014a). Att prata med andra kunde dock ge individerna en känsla av att de var 
misslyckade om de upplevde att de inte hantera situationen lika bra som den de 
pratade med (Junehag et al. 2014a). 
 

Kunskap om sjukdomen 
Att förstå sin situation fullt ut är en viktig faktor för att individen ska kunna återhämta 
sig på bästa sätt efter en hjärtinfarkt. Att sakna kunskap om sin sjukdom ledde till en 
stress då de inte visste om de kunde och vågade göra vissa saker då de var rädda för att 
utlösa en ny hjärtinfarkt (Junehag et al. 2014a; Kristofferzon et al. 2007; Sjöström-
Strand & Fridlund, 2007; Junehag et al. 2014b; Hutton & Perkins, 2008) och de 
önskade att de hade bättre kunskap om sin sjukdom (Kristofferzon et al. 2008). Med 
kunskap kunde individen förstå allvaret i situationen och därmed ta kontrollen för sin 
sjukdom och på så sätt även sitt liv och hälsa. De lärde sig leva med sjukdomen 
(Eriksson et al. 2010; Tod, 2008; Hutton & Perkins, 2008). Att ha en djupare förståelse 
för sjukdomen gjorde att dem var mentalt redo för återfall (Eriksson et al. 2010). I 
strävan efter att förstå sin situation jämförde individerna sig med andra, de såg sig 
själva som i bättre skick än andra drabbade och hade i åtanke att det kunde varit värre 
(Hutton & Perkins, 2008). 
 

Individer kände osäkerhet och letade hela tiden efter symtom som avvek från det 
normala och som tydde på en försämring, vilket var ett tecken på bristande förtroende 
till och förståelse för sin kropp (Tod, 2008; Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). Detta 
gjorde att de sökte sig till akutmottagningar i onödan (Sjöström-Strand & Fridlund, 
2007). Den minskade energin individerna upplevde efter hjärtinfarkten påverkade 
dem negativt på så vis att de blev mer lättirriterade, arga, rastlösa och deprimerade 
(Kristofferzon et al. 2008). I början av återhämtningen upplevde personerna sig ha en 
sämre fysisk förmåga, blev trötta fortare, sov sämre och en allmän svaghet vilket gav 
dem en frustration (Junehag et al. 2014b; Eriksson et al. 2009). Allt eftersom tiden 
gick upplevde de en förbättring i sin hälsa och symtomen bleknade mer och orken kom 
tillbaka (Kristofferzon et al. 2008). När förståelse för sin sjukdom och situation infann 
sig fick personerna insikt i vad för livsstilsförändringar de behövde göra (Eriksson et 
al. 2010; Eriksson et al. 2009). Förståelsen kunde även skapa en stress då de insåg att 
livet inte skulle bli som det var innan (Sjöström-Strand & Fridlund, 2007). 
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Sjukvårdens betydelse 
Sjukvården, rehabiliteringen och informationen är viktiga faktorer för 
återhämtningsprocessen hos en individ som drabbats av en hjärtinfarkt. Sjukvården 
upplevdes som mycket bra och att individerna kunde känna sig trygga vilket gav 
möjlighet att förstå sin situation bättre (Hutton & Perkins, 2008; Junehag et al. 
2014a).  Informationen från sjukvården om sjukdomen är viktig för att individen ska 
kunna känna till symtom på en försämrad sjukdomsbild, känna igen nydebuterade 
symtom och veta hur och när hen ska agera. Informationen bör vara personcentrerad 
till varje individ vilket individerna inte alltid upplevt att de fått (Junehag et al. 2014a; 
Kristofferzon et al. 2007). Avsaknaden av kunskap ledde till att individerna skaffade 
sig kunskap på egen hand utöver den de fått från sjukvården för att ta kontroll över sin 
situation (Kristofferzon et al. 2007; Wieslander et al. 2016). Det fanns också otrygga 
känslor med vården där individer upplevde att informationen var undermålig, dålig 
kontinuitet på personal samt att läkaren upplevdes ha för lite tid till varje patient, vilket 
gav personerna sämre förutsättningar till återhämtning (Hutton & Perkins, 2008; 
Kristofferzon et al. 2007; Junehag et al. 2014a). Sjuksköterskan beskrivs som en 
nyckelperson som hjälpte till med mycket praktiskt samtidigt som det nämndes att den 
bästa informationen kom från just sjuksköterskan (Kristofferzon et al. 2008; 
Kristofferzon et al. 2007). Det framkom även att informationen var lättare att ta till sig 
om dem fick höra den flera gånger (Kristofferzon et al. 2007). På rehabiliteringen 
kände sig personerna trygga. Miljön tillsammans med personalen och de andra 
drabbade utgjorde en mycket bra grund för att främja varje individs återhämtning 
vilket gjorde att det blev roligt att lära sig mer om hälsa och välmående (Wieslander et 
al. 2016). 
 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Avsikten med metoddiskussionen var att diskutera utförandet av litteraturöversikten 
samt dess trovärdighet, där trovärdigheten diskuterades utifrån kvalitetsbegreppen 
bekräftelsebarhet, överförbarhet samt pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012).  
 

Kvalitativ metod på resultatartiklarna valdes till litteraturöversikten då syftet var att 
beskriva individers upplevelse av livet, året efter en hjärtinfarkt utifrån Antonovskys 
(1991) hälsoteori om KASAM. Kvalitativ metod var en relevant metod eftersom 
upplevelsen av ett fenomen studerades (Dahlborg Lyckhage, 2012). För att underlätta 
analysen användes en deduktiv ansats. Det kan ha gjort att upplevelser kan ha missats 
som inte är relevanta till teorin men som ändå påverkade individen, vilket hade kunnat 
fångas upp vid en induktiv ansats. Litteraturöversikten hade från början en induktiv 
ansats vilket visade sig vara svårt att analysera och grundtanken var att utgå från 
Fribergs femstegsmodell (2012a). Tidspress under en studies gång kan påverka 
arbetets kvalité (Henricson, 2012), då bytet av ansats och analysmetod kan ha påverkat 
kvalitén negativt då det tog tid att göra förändringarna i arbetet. Däremot stärktes 
bekräftelsebarheten och trovärdigheten då analysen anses vara väl beskriven, en väl 
beskriven analysmetod stärker studiens bekräftelsebarhet och trovärdighet 
(Wallengren & Henricson, 2012). 
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Artiklarna som analyserades hade primärdata då analysmaterialet bestod av intervjuer 
som sedan tolkades. Vid en litteraturöversikt analyseras och sammanställs artiklarnas 
resultat som i sin tur blir sekundärdata då de redan är bearbetade en gång (Friberg, 
2012b). Vanligtvis görs innehållsanalys på primärdata. I denna litteraturöversikt 
valdes däremot en deduktiv ansats och en innehållsanalys gjordes på sekundärdata 
vilket är ovanligt. Detta kan ha påverkat litteraturöversiktens trovärdighet då 
materialet redan har en befintlig tolkning vilket i sin tur kan ha gjort att materialet har 
blivit feltolkat. 
 

Vidare studier med induktiv ansats kan öka förståelsen ännu mer. KASAM som teori 
valdes då hälsan, och hur hälsan kunde påverkas av olika faktorer i livet var det centrala 
i denna teori (Antonovsky, 1991). Teorin sågs som relevant med tanke på syftet. Hade 
en empirisk studie gjorts istället för en litteraturöversikt hade det eventuellt gett en 
djupare förståelse för individernas upplevelse, då ansiktsuttryck och kroppsspråk 
spelar en stor roll i hur en individ uttrycker sig (Danielson, 2012). En litteraturöversikt 
innebär en sammanfattning av tidigare forskning som ger en ökad kunskap av ett 
område (Friberg, 2012b). Därav kan denna litteraturöversikt ge en ökad kunskap till 
vårdpersonal och har därför ett värde.  
 

För att få en variation i resultatet valdes artiklar med både kvinnor och män utan 
hänsyn till faktorer som etnicitet, sociala relationer, ekonomi och utbildningsnivå som 
bedöms kunna påverka upplevelsen hos individerna, detta görs när variationsrika 
berättelser är att föredra (Henricson & Billhult, 2012).  De blandade målgrupperna i 
artiklarna kan ha gett resultatet en mer omfattande bild av hur individerna upplevde 
livet, året efter en hjärtinfarkt, vilket stärkte överförbarheten då många perspektiv togs 
till hänsyn. Inkluderas enbart forskning från ett visst land eller en viss världsdel kan 
det påverka överförbarheten negativt (Henricson, 2012). I denna litteraturöversikt 
exkluderades inga länder eller världsdelar avsiktligt, däremot blev variationen av 
länder inte så hög trots detta då åtta artiklar kom från Sverige, två artiklar från 
Storbritannien och en artikel från USA. Litteraturöversikten bör sträva efter ett 
mångkulturellt perspektiv för att öka överförbarheten då kulturen skiljer sig åt och 
påverkar individerna på olika sätt. Sjukvårdssystemen i länderna där artiklarna är 
publicerade skiljer sig åt (Henricson, 2012) vilket kan påverka individernas upplevelse 
av livet efter en hjärtinfarkt, trots detta fanns det stora likheter hur individerna 
upplevde sitt liv efter en hjärtinfarkt oberoende av vilket land de kom ifrån vilket ökade 
trovärdigheten. 
 

Sökningen efter artiklar har gjorts i två databaser vilket ökar trovärdigheten 
(Wallengren & Henricson, 2012). En tid bokades med en bibliotekarie som hjälpte till 
att optimera sökningen utifrån syftet vilket styrkte pålitligheten då bibliotekarien hade 
en stor kunskap i att söka fram relevant litteratur och forskning. Resultatartiklarna bör 
kvalitétsgranskas för att öka trovärdigheten och säkerställa en god kvalité (Friberg, 
2012c), vilket gjordes var för sig och sedan jämfördes kvalitetsgranskningen, vilket 
ökar trovärdigheten (Henricson, 2012). Samtliga resultatartiklar genomgick en 
granskning med hjälp av ett granskningsprotokoll (se bilaga 3), detta för att stärka 
kvalitén och trovärdigheten. Alla artiklar ansågs tillhöra kategorin “hög kvalitet”. Elo 
och Kyngäs (2008) innehållsanalys utgicks ifrån vid analysen av resultatet då den 
upplevdes som en överskådlig metod. Analysen anses vara väl beskriven, 
bekräftelsebarhet och trovärdighet stärks av en väl beskriven analysmetod 
(Wallengren & Henricson, 2012). I analysprocessen kan texterna ha tolkats 
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annorlunda då texterna översattes från engelska till svenska vilket kan ha gett en 
begränsning i översättningen som då kan ha gett en sänkt trovärdighet. Artiklarna som 
användes till resultatet var tvungna att ha etiskt godkännande eller ställningstagande 
vilket stärkte kvaliteten.  Artikeln skriven av Hutton och Perkins (2008) saknade etiskt 
övervägande vilket kan ha gett en svaghet, och eftersom artikeln annars svarade på 
litteraturöversiktens syfte så mejlades författarna till artikeln vilka bekräftade att 
studien fått ett etiskt godkännande. 
 

Två av resultatartiklarna berörde även livskamraten och en artikel berörde vårdaren 
till den som drabbats av hjärtinfarkten. Artiklarna inkluderades trots detta och endast 
den del som enbart handlar om den drabbade individen analyserades. Medbedömning 
har gjorts under arbetets gång stärker trovärdigheten och pålitligheten (Henricson, 
2012). Detta gjordes b.la. under fem handledningstillfällen där två andra 
opponentgrupper samt handledare gav feedback vilket gör att trovärdigheten stärks då 
fler individer har kunnat ge feedback vid ett flertal tillfällen. Är det första gången en 
författare skriver en litteraturöversikt kan det påverka kvalitén (Henricson, 2012), 
eftersom det är första gången författarna gjort en litteraturöversikt kan det ha gett 
litteraturöversikten en begränsning. 
 

Resultatdiskussion  

Fyra huvudfynd framkom tydligt ur resultatet när det sammanställdes och de 
diskuteras utifrån Antonovskys (1991) teori om KASAM, dessa fyra var: stöd från 
omgivningen, stress, omvärdering i livet och aktivitet i vardagen. Om begripligheten 
för situationen saknas är det svårare att uppnå hanterbarhet och meningsfullhet, och 
med hjälp från närstående och olika professioner kan individerna lyckas uppnå en hög 
KASAM, vilket underlättar återhämtningen (Antonovsky, 1991).  
 

Att känna stöd från sin omgivning har för individerna varit viktigt under 
återhämtningen efter hjärtinfarkten, och de som saknat stöd har haft det svårare i 
återhämtningsfasen.  Individerna som saknade socialt stöd hade en ökad risk för 
depression (Frasure-Smith et al. 2000). Efter en hjärtinfarkt erbjuds alltid 
rehabilitering, dock framkom det att det fanns individer som valde att avstå den, vilket 
kan ge en lägre KASAM utifrån Antonovskys (1991) teori. Att identifiera de svårigheter 
och behov som individerna har är ett arbete som sjuksköterskan har och utifrån det 
ska sjuksköterskan kunna erbjuda stöd (Garcia, Denardin Budó, Schwartz, Simon & da 
Silva, 2015).  I vissa fall valde livskamraten att följa med på informationsträffarna och 
rehabiliteringen, vilket är nödvändigt då hushållsarbetet och rollerna förändras i 
hemmet. Då får livskamraten begriplighet för situationen och dem kan lära sig hantera 
situationen ihop (McLean & Timmins, 2007).  
 

Ett vanligt symtom efter en hjärtinfarkt är depression (McKinley et al. 2009) och enligt 
Söderman, Lisspers och Sundin (2007) så har det visat sig att nedstämdhet kan leda 
till sämre compliance gällande rehabiliteringen. Därför är det extra viktigt som 
sjuksköterska att ha en god kunskap om depression och nedstämdhet för att kunna ge 
ett personcentrerat stöd. Enligt Ericson och Ericson (2012) kan depression förebyggas 
genom att individerna aktiverar sig mer i vardagen och det kan sjuksköterskan 
förebygga/åtgärda genom att skriva ut aktivitet på recept (Lamarche  & Vallance 2013). 
Rehabiliteringen som erbjuds ger en större förståelse för situationen och hjälper 
individerna att göra de förändringar som krävs för att skapa en mer hälsofrämjande 
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livsstil (Strömberg, 2014; Baldacchino, 2011). Har individerna en insikt av vilka 
resurser som de innehar och använder sig utav dem blir känslan av sammanhang 
högre, vilket underlättar återhämtningen (Antonovsky, 1991). 
 

Stress var också vanligt förekommande hos individerna och tidigare forskning har visat 
att nedstämdhet och stress är högre hos individer som röker än hos de som inte röker 
(Hajek et al. 2010) och eftersom rökning och stress är riskfaktorer för hjärt- och 
kärlsjukdomar är det således faktorer som bör uppmärksammas och åtgärdas. Stress 
ledde även till trötthet vilket är ett vanligt symtom efter hjärtinfarkt. Deras vardag 
begränsades på grund av tröttheten och det kan bero på att det saknades förståelse för 
situationen hos individerna. Sjuksköterskan behöver kunna identifiera och informera 
om vilka symtom som är vanliga efter en hjärtinfarkt och vilka individen ska 
uppmärksamma. Detta för att individerna ska finna en strategi för att kunna hantera 
dessa situationer (Alsén & Eriksson, 2016). Det är viktigt att utbilda personalen om 
psykiskt välmående för att främja individens och samhällets hälsa (Baldacchino, 2011). 
Informationen som ges till individen kan minska stressen om den ges vid rätt tillfällen, 
individanpassas samt att den ges både skriftligt och muntligt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014; Socialstyrelsen, 2015). Genom informationen kan 
individerna få en bredare förståelse för situationen och begripligheten blir större. Det 
kan minska risken för återfall då individen har lättare att hantera situationen och gör 
de förändringar som behöver göras (Uysal & Özcan, 2012).  
 

När en stor händelse i livet inträffar kan individerna omvärdera sitt liv. Nedstämdhet 
och oro är vanligt förekommande den första tiden efter infarkten (Hjärt- lungfonden, 
2016b). Eikland, Haugland & Stubberud (2011) skrev att självbilden hos de som 
drabbats av en hjärtinfarkt vanligtvis förändrades, vilket framkom i denna 
litteraturöversikt. Individen kan påverka sin egen situation så livet får en mening 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2012). Meningsfullhet uppnåddes där de valde att 
prioritera sig själva mer än vad de gjorde innan hjärtinfarkten. De hade även en positiv 
inställning trots situationen, vilket kan vara svårt då det är vanligt att välmåendet och 
livskvalitén hos en individ försämras efter en hjärtinfarkt gentemot de som inte haft en 
hjärtinfarkt (Lidell et al., 2015; Stevens & Thomas, 2012). Livskvalitén förbättras 
däremot med tiden (Hanssen, Nordrehaug, Eide & Hanestad. 2009; Soo Hoo Soon, 
Gallagher & Elliott, 2016).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) finns det rekommendationer och riktlinjer att ta till hjälp 
när förändringar i rutinerna och livsstilen behöver ändras på, och oftast är det 
motionen bland annat som behöver förändras (Strömberg, 2014). De vågade inte 
utföra aktiviteterna på samma nivå som innan vilket gjorde att deras hantering av 
situationen blev att stanna nära hemmet. Dock så kände individerna en förbättring i 
sitt välmående efter att ha lyckats göra de förändringar som behövts att göra. Trötthet 
som var ett symtom efter en hjärtinfarkt påverkar den fysiska förmågan negativt 
(Crane, Abel & McCoy, 2015; Fredriksson-Larsson, Alsén, Karlson & Brink, 2015) och 
trötthet, ökad ålder, andfåddhet är orsaker till den minskade aktiviteten. Likaså om 
individerna äter betablockerare och högt BMI (Body Mass Index) så har det visat sig 
påverka den fysiska aktiviteten negativt (Brändström et al., 2009). Trötthet kan även 
påverka motivationen negativt (Fredriksson-Larsson, 2015).  Trots att individerna vet 
vilka förändringar som behöver göras så har de ändå svårt att fullfölja dom. Att det är 
brist i samhället vad gäller att aktivera sig efter en hjärtinfarkt kan bero på att det finns 
en brist i informationen eller en brist i begripligheten (Brändström et al., 2009) 
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Slutsatser 
Varje år drabbas flera tusen individer av en hjärtinfarkt och det har tidigare visat att 
det inte bara är kroppen som drabbas utan även det sociala, fysiska och psykiska. 
Tröttheten, oron och bristen på kunskap har hållit tillbaka individerna då de skulle 
göra de hälsofrämjande livsstilsförändringarna. Stöttning från närstående och 
sjukvården samt informationen har varit en stor hjälp för att de skulle kunna hantera, 
bearbeta och förändra sin situation. Det framkom resultat som kan öka 
sjuksköterskans förståelse för individer som gått igenom en hjärtinfarkt. Individerna 
har uttryckt en ny syn på livet, där de tar tillvara på det de anser vara viktigt och där de 
lade mycket mindre tid på saker som inte betydde lika mycket. De har omvärderat och 
började se sig själva som mer värdefulla. Att finna egna sätt och strategier att hantera 
sin sjukdom och situation på var viktigt för att varje individ skulle ha möjlighet att 
främja sin hälsa och sitt välmående.  

 

Då sjukvårdens stöd har en stor påverkan på individers återhämtning efter en 
hjärtinfarkt skulle forskning som tar upp hur sjuksköterskan kan hjälpa individen att 
främja positiva livsstilsförändringar för en bättre hälsa vara av stor vikt. Då det fanns 
individer i en yngre åldersgrupp som hade svårt att acceptera att de drabbats i så tidig 
ålder kan det därför vara av intresse att studera yngre individers upplevelse av 
samhällets reaktioner och stöd. 

 

Kliniska implikationer 

En hjärtinfarkt har stor påverkan på en individs sociala, psykiska och fysiska 
välmående och resultatet har visat att sjuksköterskan behöver ha kunskap om hur en 
hjärtinfarkt kan påverka individen. Detta för att kunna hjälpa den som drabbats att 
göra de viktiga livsstilsförändringar som krävs för att främja individens hälsa. Trots ett 
resultat som är relativt sammanhållen så finns det skillnader i hur individerna 
hanterade, förstod och accepterade sin situation efter hjärtinfarkten. Då många 
drabbas av en hjärtinfarkt blir det en stor kostnad för samhället och skapar stort 
lidande för individen och hens anhöriga. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har 
kunskap om individers upplevelse av att drabbas av en hjärtinfarkt för att kunna hjälpa 
dem att göra positiva livsstilsförändringar. En personcentrerad omvårdnad och 
lyhördhet hos sjuksköterskan är därför av största vikt för att främja individens hälsa 
och minska risken för ytterligare en hjärtinfarkt.  
 

Informationen är viktig att anpassa för varje individ. Att ställa öppna frågor och bjuda 
in individen och hens anhöriga skapar möjlighet att tillsammans skräddarsy en plan 
inför framtiden, och möta frågor och funderingar, vilket kan ge en djupare förståelse 
för sjukdomen. När en djup förståelse för sjukdomen uppnås förbättras 
förutsättningarna till positiva livsstilsförändringar, compliance till behandlingen, 
acceptansen och den mentala hälsan.  
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framkom var känslomässigt 
lidande och fysiska symtom under 
de första månaderna. De tog beslut 
själva då de litade på sig själv som 
individ samt att dom ändrade 
attityd och beteende. De Tog beslut 
själva och hanterade situationen 
därefter. 
Kommunikationsproblem kunde 

Hög 
12 poäng 



 

uppstå med det sociala nätverket 
de hade runt omkring sig. 

Kristofferzon, M., 
Löfmark, R., & 
Carlsson, M. 

 
2008 

 
Sverige 

Managing 
consequences 
and finding 
hope- 
experiences of 
Swedish woman 
and men 4-6 
months after 
myocardial 
infarction 

Syftet var att beskriva 
patienters upplevelser av 
nuvarande vardag kvinnor och 
män 4-6 månader efter MI och 
deras förväntningar inför 
framtiden. 

n=40 
n=20 män 
n=20 kvinnor  

En semistrukturerad 
intervju gjordes. 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
användes 

Slutsatserna var att de flesta av 
patienterna gått vidare och började 
att återfå en balans i vardagen, 
men vissa patienter kämpade 
fortfarande hårt för att finna denna 
balans. Dessa patienter upplevde 
stora svårigheter med att hantera 
sin vardag och kände en brist på 
stöd från sitt sociala nätverk. 
Hälso- och sjukvårdspersonal kan 
vara en viktig resurs för att hjälpa 
patienter i deras anpassning till 
förändringar om de är mer lyhörda 
för patienternas behov av stöd 
både på kort och lång sikt. Två 
teman: "Hantera konsekvenserna 
av hjärtinfarkt" och "Att hitta en 
mening i vad som hade hänt" 

 

Hög 
12 poäng 

Sjöström-Strand, A., & 
Fridlund, B. 

 
2007 

 
Sverige 

Stress in 
women's daily 
life before and 
after a 
myocardial 
infarction: a 
qualitative 
analysis. 

Syftet var att beskriva och 
undersöka kvinnors 
upplevelse av stress innan och 
efter en hjärtinfarkt. 

n=20 innan 
hjärtinfarkten 
n=14 efter 
hjärtinfarkten 

Intervjuer. 
Fenomenologisk ansats 

Perioden innan hjärtinfarkten var 
påfrestande både på ett privat och 
professionellt plan. De förlorade 
kontrollen över sitt dagliga liv. 
Efter utskrivningen från sjukhuset 
behövde de stöd då de var rädda 
för det dagliga livet. De visste inte 
hur mycket de kunde göra och inte 
heller deras anhöriga, medan lite 
eller inget stöd tillhandahölls av 
hälso- och sjukvårdspersonal. Två 
huvudkategorier: “Personliga 
drag” och “Påverkan på den 
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omedelbara miljön”. De hade 
sedan 5 underkategorier var. 

Tod, A. 

 
2008 

 
Storbritannien 

Exploring the 
meaning of 
recovery 
following 
myocardial 
infarction. 

Syftet var att undersöka 
betydelsen av återhämtningen 
efter en hjärtinfarkt som 
patienten och dess vårdare har 
haft 

n=15 

Studien var kvalitativ, 
“Grounded theory” där 
intervjuer hölls 
individuellt och i grupp.  

Deltagarna kände inte igen 
personen dom var efter 
hjärtinfarkten och det blev därför 
en pågående process av 
återhämtningen där dom fick lära 
sig att leva med skillnaderna. 
Deltagarna kände en osäkerhet och 
hade toppar och dalar under 
återhämtningen. Två teman: 
“Skillnader” och “Vakande 
osäkerhet”. 

 

 

Hög 
12 poäng 

Wieslander, I., 
Mårtensson, J., 
Fridlund, B., & 
Svedberg, P. 

 
2016 

 
Sverige 

Women's 
experiences of 
how their 
recovery process 
is promoted after 
a first 
myocardial 
infarction: 
Implications for 
cardiac 
rehabilitation 
care. 

Syftet var att undersöka hur 
kvinnors 
återhämtningsprocess främjas 
efter deras första hjärtinfarkt 

n=26 kvinnor 

Kvalitativ 
innehållsanalys Öppna 
intervjuer via telefon 
och ansikte mot ansikte 

Kvinnornas återhämtningsprocess 
är komplex där dom har en önskan 
att utveckla och få ett nytt 
perspektiv på livet. Hur de 
hanterar de tre dimensionerna: 
beteende, sociala miljöer och det 
psykologiska har en påverkan på 
hur deras möjlighet är till att 
närma sig nya perspektiv på livet. 
Ett huvudtema: “Närmar ett nytt 
perspektiv på livet” och tre under 
kategorier” 
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Bilaga 3: Kvalitetsgranskningsprotokoll hämtat från Hälsohögskolan 
Jönköping. 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 
 

Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 
 
Del I. 
Beskrivning av studien 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?                 Ja                        Nej   

Kunskapsläget inom det aktuella området är             Ja                        Nej   
beskrivet? 

Är syftet relevant till ert examensarbete?                    Ja                        Nej   

Är urvalet beskrivet?                                                        Ja                        Nej   
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

Beskrivs vald kvalitativ metod?                                     Ja                        Nej   

Hänger metod och syfte ihop?                                         Ja                        Nej   
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?                                              Ja                        Nej   

Beskrivs dataanalysen?                                                     Ja                        Nej   

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/                    Ja                        Nej   

ställningstagande?                                                                                     

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 

diskussionen?                                                                     Ja                        Nej   

Diskuteras huvudfynd i 
resultatdiskussionen?                                                                                                                   

                                                                           Ja                       Nej   

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?                                                                               

    Ja                        Nej   



 

Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
Deltagarkarakteristiska      
Antal……………………                                                                                  
Ålder…………………....                                                                                 
Man/Kvinna…………….                                                                              
Granskare sign: ………………………………………………. 
 

 


