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Sammanfattning 

Bakgrund: Att drabbas av hjärt-eller hjärnsjukdomar i en ålder av 30 till 49 kan förändra 

livet radikalt. Tillvaron kan upplevas som kaotiskt, stressande och utmanande. Livet efter 

sjukdomen kan skapa fysiska och psykiska följdsjukdomar som behöver vårdas. Mål utifrån 

egna värderingarna och upplevd kompetens motiverar till handling. Det behövs olika former 

av stöd i syfte att finna livet begripligt, hanterbart och meningsfullt.  

Syfte: Syftet med studien är att utforska hur personer som drabbats av hjärt-och 

hjärnsjukdomar i en ålder av 30 till 49 upplever sin sjukdomshistoria och rehabilitering. 

Metod: För studien valdes en kvalitativ design där intervjuer genomfördes med åtta personer, 

både män och kvinnor. Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer och 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Tre kategorier framkom från analysen: Faktorer på individnivå (1) som innehåller 

underkategorierna ”health literacy” och ”livsvärderingar”; Stöd från omgivningen (2) som 

innehåller ”omsorg”, ”coacha” och ”professionell vård”; Leva i  ny verklighet (3) som 

innehåller ”stress och hjärntrött”, ”identitet”,  ”känslor och tankar som vägledande” och 

”återgång till arbetet”.  Ett tema steg fram ur intervjustudierna, ” Kroppsliga- och själsliga 

symtom behöver vårdas, så positiv energi kan frigöras till meningsfulla aktiviteter”. 

Kategorierna visar på viktiga hinder och möjligheter som påverkar ett hälsofrämjande 

rehabiliteringsarbete. 

Slutsats: Det behövs kunskap och ett coachande stöd i rehabiliteringen utifrån individens 

unika livssituation i syfte att uppleva större egenmakt och ökad upplevd hälsa. Den 

professionella rådgivaren behöver ha en bred kunskap, främja empowerment och inneha ett 

holistiskt hälsoperspektiv. Studien visar att ytterligare forskning om professionellt stöd är 

värdefullt både ur samhälls- och individperspektiv. 

Nyckelord: Coping, Empowerment, Hälsopromotion, Kris, Känsla av sammanhang 



Abstract 

Background: To suffer from heart or brain diseases at the age of 30 to 49 can create an 

existential life crisis. Existence is experienced as chaotic, stressful and challenging.Life after 

the disease can create physical and mental complications that need to be treated. Objectives 

based on own values and perceived skills motivate action. People need different kind of 

support in order to find life comprehensible, manageable and meaningful. 

Aim: The aim of this study was to explore how people at the age of 30 to 49 have 

experienced their medical history and rehabilitation. 

Method: For the study, a qualitative design was chosen in which interviews were conducted 

with eight people, both men and women. The data collection consisted of semistructured 

interviews and was analyzed using qualitative content analysis. 

Results: Three categories emerged from the analysis: Individual-level factors (1) containing 

the subcategories 'health literacy' and 'life values'; Support from the environment (2) 

containing "care", "coach" and "professional care"; Live in new reality (3) containing "stress 

and brain fatigue", "identity", "feelings and thoughts as guiding" and "return to work". One 

theme emerged from the interviews, "Bodily and mental symptoms need to be looked after so 

that positive energy can be released into meaningful activities." The categories show 

important obstacles and opportunities that affect health-promoting rehabilitation work. 

Conclusion: There is a need for knowledge and coaching support in rehabilitation based on 

the individual's unique life situation in order to experience greater empowerment and 

increased health. The professional adviser needs a holistic approach towards health care and 

rehabilitation. The findings shows that further research about professional support is valuable 

both from a societal and individual perspective. 

Keywords Coping, Crisis, Empowerment, Health promotion, Sense of coherence 
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1. INLEDNING 

En god nationell folkhälsa innebär att så många som möjligt har en god fysisk och psykisk 

hälsa. Det folkhälsopolitiska arbetet handlar om se och bedöma helheter som påverkar hälsan. 

Det handlar om att kartlägga vilka faktorer som främjar och hindrar individers upplevda hälsa 

och göra insatser som förbättrar individers levnadsvanor och livskvalitet. Hälsoarbetet har tre 

dimensioner, det vill säga behandla sjukdom, förebygga sjukdom och främja hälsa. En 

befolknings hälsa påverkas av yttre miljön och samhällsfaktorer men även livsstil på 

individnivå. Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken är att föra en 

välfärdspolitik som skapar jämlika förutsättningar att uppleva en god hälsa (Folkhälsopolitisk 

rapport, 2010). Det finns elva folkhälsopolitiska mål. Etablera hälsa i arbetslivet, en 

hälsofrämjande hälso-och sjukvård, fysisk aktivitet, goda matvanor, ekonomiska och sociala 

förutsättningar samt delaktighet och inflytande i samhället är sex mål som särskilt påverkar 

livet efter som till exempel hjärt-och hjärnsjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2017). Hjärt-och 

kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt klassas som folksjukdomar och är vanliga bland 

befolkningen. Folksjukdomar påverkar en befolknings hälsotillstånd och således hela 

samhället (Folkhälsoguiden, 2017). Folkhälsomyndigheten klassar hjärt-och kärlsjukdomar 

som livsstilsrelaterad, vilket innebär att individens livsstil kan orsaka sjukdomen 

(Folkhälsomyndigheterna, 2014). Genom att förändra livsstilsvanor såsom exempelvis kost, 

kan återfallsrisken minskas med 15-30 % (Risérus, U, Andersson, A, Hambraeus, L & 

Johansson, I, 2013). Det finns flera beteenden hos individen som påverkar riskerna att 

utveckla hjärt-och kärlproblem. En god stresshantering utifrån KBT, kognitiv beteende terapi, 

påverkar fysiologiska värden positivt på lång sikt och kan skydda mot att återinsjukna i hjärt-

och kärlsjukdom (Gulliksson, Burell, Bessby, Lundin, Toss &Svärdsudd, 2011, Rosengren, 

2010). Att bli drabbad av sjukdom såsom hjärt-och hjärnjukdom skapar fysiska 

funktionsnedsättningar. Målet med rehabilitering behöver inte vara återgång till samma 

livsstil som före sjukdomen, utan målet är hantera sjukdomen och finna livskvalitet (Stiwne, 

2007; Frank, 2013).  

Författaren har arbetat på HVB-hem under många år och bevittnat hur individer framförallt 

rehabiliterats psykiskt. Ett intresse har genom åren skapats runt hinder och möjligheter 

gällande förändringsarbete mot en ökad upplevd hälsa. 
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En pilotstudie genomfördes i en tidigare metodkurs som väckte intressanta frågor runt 

rehabiliteringsarbete mot en ökad upplevd hälsa. Resultatet från studien visar att ett 

hälsoarbete börjar när individen själv upplever empowement över sin rehabilitering. Studien 

framhåller att idrottens värld kan förmedla en praktisk och pedagogisk modell att tillämpa 

vad gäller förståelse för hur kroppens och själens funktioner behöver byggas upp efter 

sjukdom. Studien visade på intressanta perspektiv vad gäller framgångsfaktorer i ett 

hälsoarbete och skapade en nyfikenhet som inspirerade till att skapa denna studie (Juhlin, 

2017).  

Målet med all rehabilitering är ökad livskvalitet för individen. I den här studien kommer 

individer som insjuknat i hjärt-eller hjärnsjukdom, såsom exempelvis hjärtinfarkt, stroke och 

hjärntumör intervjuas med fokus på upplevelsen av tiden efter sjukdom. När en individ 

drabbas av en utmanande sjukdom ställs ofta tillvaron på sin spets och de existentiella 

frågorna får betydelse för den psykiska hälsa. Då sjukdomen griper in drabbas flera arenor 

såsom kroppsliga funktioner, yrkesidentitet, ekonomi, sociala relationer och psykiskt 

välbefinnande. Livsstilen behöver ses över för att undvika ytterligare psykiska- eller fysiska 

följdsjukdomar. Det är av stor vikt att individen får hjälp och stöd att orientera sig så att 

tillvaron kan upplevas begriplig, hanterbar och på sikt meningsfull både ur ett samhälls-och 

individperspektiv. Samhället behöver välmående arbetsföra samhällsmedborgare och 

individen önskar uppleva livskvalitet. Att synliggöra hur individer som drabbats av hjärt-och 

hjärnsjukdomar upplever sin sjukdomshistoria och sin rehabilitering kan bidra till nya 

perspektiv av vikt för det framtida folkhälsoarbetet i Sverige.  

2. BAKGRUND 

Nedan kommer av vikt för studien olika begrepp beskrivas som är centrala för studien: 

coachande samtal, coping, empowerment, folkhälsoarbete, health literacy, hjärt-och 

hjärnsjukdomar, hälsa, hälsofrämjande, KASAM, KBT, kris, PTSD, rehabilitering, 

salutogenes och stress. 

2.1.1  Centrala begrepp     

Coachande samtal är en samtalsmetod som bygger på utforskande frågor i syfte att hitta 
motivation och drivkrafter hos individen att uppnå mål (Glanz, Rimer &Viswanath, 2008). 
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Coping är ett namn på de sätt en människa hanterar en påfrestande situation (Andersson, 
2009).  

Empowerment betyder egenmakt. Tanken bakom empowerment är att varje individ har 
förmåga att ta ansvar och kontroll över sitt liv och sin hälsa om rätt förutsättningar ges 
(Starrin, 2007). 

Folkhälsoarbete är de insatser som görs för för att förbättra individers levnadsvanor och 
livskvalitet både för individens och samhällets skull (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Health literacy handlar om olika förmågor och färdigheter som stärker individens möjlighet 
att skaffa och förstå information samt använda hälsoinformation för att fatta kloka 
hälsobeslut. Empowerment är ett viktigt begrepp i sammanhanget för att stärka en god health 
literacy (Nutbeam, 2008)). 

Hjärt-och hjärnsjukdomar  är det begrepp som brukas i studien och är ett samlingsnamn för 
sjukdomar såsom exempelvis hjärntumör, stroke och hjärtinfarkt, där den gemensamma 
nämnaren är att livet efter sjukdom påverkar individens hälsa inom flera arenor.  

Hälsa definieras som ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 
inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” (WHO,1948). 

Hälsofrämjande är ett stödjande arbete som inriktas på att minska risker och stärka skydds-
och friskfaktorer för hälsa och välbefinnande (Naidoo & Wills, 2009).  

KASAM är en akronym på uttrycket ”känsla av sammanhang”. Individer som har en känsla av 
sammanhang upplever tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull. Ett högt KASAM är ett 
tecken på välbefinnande (Antonovsky, 2005).  

KBT är en förkortning på kognitiv beteende terapi, en terapeutisk metod som arbetar med att 
synligöra tankar, känslor och beteenden (Glanz et al., 2008). 

Kris uppstår när individen upplever en motgång som orsaker en känslomässig blockering 
(Cullberg, 1990).  

PTSD  är en förkortning på post traumatiskt stressymtom. Ett svårt minne som förblir 
obearbetat och påverkar individens känslor, tankar och beteenden lång tid efteråt (Petrovic, 
2015). 

Rehabilitering innebär att individen återanpassar sig efter sjukdom (Arnetz & Ekman, 2013). 

Salutogenes betyder hälsans ursprung och handlar om faktorer som främjar hälsa och 
livskvalitet (Antonovsky, 2005).  

Stress betyder påfrestning och är en obalans mellan de krav som kommer utifrån och 
individens möjligheter att hantera dem (Andersson, 2009).  
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2.2  Hälsa utifrån olika perspektiv 

Socialstyrelsen (2017) skriver att svenskar är historiskt sett mycket friska, men själsligt 

sjukare. Att vara sjuk eller frisk är medicinska bedömningar medan hälsa är en subjektiv 

upplevelse. En individ kan med andra ord vara sjuk utifrån medicinska diagnoser och 

bedömningar men uppleva hälsa  och livskvalitet (Hasson, 2008).  

WHO (1998), Världshälsoorganisationen bildades efter andra världskriget. Genom åren har 

hälsobegreppet vidareutvecklats från en medicinsk modell, som framhöll att frånvaro av 

fysisk sjukdom är hälsa till en bred bild av begreppet hälsa. Det vidare hälsobegreppet 

innefattar fysisk- ,psykisk- , social- och andlig hälsa, där den sociala aspekten har fått mycket 

uppmärksamhet vid de senaste konferenserna. Social hälsa handlar om trygghet och möjlighet 

att ingå i sociala sammanhang. Individen är beroende av vilka sociala resurser som finns att 

tillgå och behöver uppleva social gemenskap för att känna hälsa (WHO, 1998; Naidoo & 

Wills, 2009). Den fysiska hälsan har att göra med våra kroppsfunktioner exempelvis att 

sömnen är god, en bra fysisk rörlighet och att vi är friska från sjukdomar. Psykisk hälsa 

handlar bland annat om självkänsla och självförtroende (Andersson, 2009). Den andliga 

hälsan handlar mer om vår livsinställning än religion, där det finns en upplevelse av helhet, 

meningsfullhet och sammanhang (Melder, 2011). För att uppnå hälsa inom samtliga områden 

behövs ett samspel mellan individ och omgivning. Individen är är beroende av 

samhällsrelaterade förhållanden såsom ett hälsosamt arbetslivet och vårdsystemets 

utformning. Individen påverkas även av de värderingar som finns i ett samhälle vad gäller 

människosyn, synen på arbetets funktion samt fysisk-och psykisk sjukdom (Andersson, 

2009). I Alma Ata deklarationen står det skrivet att alla individer ska ha tillgång till en hälsa. 

Det finns en vision om ett samhälle som ger alla människor förutsättningar för en bättre och 

jämlik hälsa (WHO, 1998).  

2.3  Livet efter sjukdom  

Under det här avsnittet kommer följder av sjukdomen belysas. Individer som drabbats av 

hjärt-och hjärnsjukdomar påverkas fysiskt men även psykiskt, andligt och socialt. Sjukdomen 

kan skapa en livskris när livet förändras. Känslor behöver bearbetas som individen behöver 

hantera i möte med sig själv och sin omgivning. Även tillbakagången till arbete påverkas.  
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2.3.1 Sjukdom kan vara en form av kris 

En motgång som individen ställs inför som orsakar känslomässig blockering kallas för kris 

(Cullberg, 1990). En person som infinner sig i ett kristillstånd har låg energi och svårt att lära 

sig nytt. Det behövs stöd och verktyg att ta sig igenom en kris (Hasson, 2008). Cullbergs 

(1990) kristeori framhåller att krisen har fyra faser för alla individer. Hur krisen gestaltar sig 

beror bland annat på hur hotande en situation upplevs och vad individen har med sig i 

bagaget utifrån tidigare erfarenheter. Målet för alla individer är komma till det sista stadiet 

som handlar om nyorientering (Cullberg, 1990). Individen bearbetar sin sjukdom genom att 

berätta i syfte att skapa mening och struktur. Det hjälper individen att lämna krisstadiet 

genom att hitta ett sätt att skapa en mening. Det finns olika förhållningssätt till sjukdomen 

som synliggörs i berättandet och på sikt visar sig hur individen hanterar livet efter sjukdom 

(Frank, 2013). Stiwne (2008), som är docent i klinisk psykologi, framhåller att livskriser 

väcker frågor som behöver vårdas för att en individ inte ska hamna i missbruk av mat, 

alkohol, antidepressiv medicin med mera. Sjukdomskriser kan faktiskt ge individen en 

möjlighet att titta på grundantaganden och börja ompröva livet (Stiwne, 2008). När en individ 

drabbas av sjukdom kan individen uppleva ett främlingsskap till kroppen, vilket kan skapa 

ångest och en känsla av ensamhet. Kontakten mellan kroppen och själen bryts och individen 

kan på så vis tappa en del av sin identitet (Jacobsen, 2000). Det handlar mycket om vilken 

relation som funnits till den kroppsdel som förlorat funktion. Om kroppsdelen varit som en 

förlängd arm till själen blir förlusten svårare. Funktionshindret försvårar då möjligheter att 

utöva tidigare meningsfulla sysselsättningar (Jacobsen, 2000). 

Genom att ta kommando över sitt liv och se över sina livsval går det att skapa ett 

känslomässigt meningsfullt liv trots bestående funktionsnedsättningar (Brattberg, 2006). 

Hasson (2008) hävdar att en kris kan vara en stark motivator att se över den personliga 

värdehierakin och ringa in de livsområden som upplevs känslomässigt värdefulla för att 

kunna uppleva livet meningsfullt (Hasson, 2008). Det är av stor vikt i rehabiliteringen att 

agera och föra en dialog med sig själv om vad som upplevs viktigt i livet. Individen tar ansvar 

för sin hälsa genom att utforska vad som främjar individens hälsa och motivationsspiralen att 

agera väcks när positiva känslor spirar (Hasson, 2008; Jacobsen, 2000; Melder, 2011). 

�5



2.3.2  Känslor som hinder och möjligheter till rehabilitering 

Ett vanligt folkhälsoproblem är således hjärt-och kärlproblem och individer som drabbats av 

hjärtsjukdom mår ofta känslomässigt sämre efter sjukdom (Gulliksson, Burell, Lundin, Toss 

&Svärdsudd, 2007). Kognitiv beteende terapi (KBT) kan hjälpa individen att förstå sina 

tankar och känslor samt reglera stressrelaterade beteenden (Gulliksson et al., 2011). Känslor 

av ensamhet, utanförskap och brist på positiv energi är vanliga 5 till 6 år efter en stroke 

(Eriksson & Lundgren, 2006). I ett sjukdomstillstånd hotas många grundläggande behov, 

vilket signalerar känslor såsom rädsla och oro. Flyr individen finns en risk att de sätter sig i 

kroppen (Jacobsen, 2000). Enligt rehabiliteringsprofessorn Gunilla Brattberg (2006) beror 

ofta en psykisk ohälsa på flyktbeteenden. Cullberg (1990) hävdar att känslomässigt trauma 

som fastnar, ett post traumatiskt stressyndrom (PTSD),  gör individen överdrivet orolig och 

rädd vilket även hindrar individen från att leva meningsfullt (Cullberg, 1990). Det kan vara 

svårt att acceptera sjukdom och det kan infinna sig en ilska och kanske skam över att ha blivit 

drabbad (Jacobsen, 2000). Det är just känslor av ängslan och de negativa känslorna som 

skam, skuld, oro, ångest som aktiverar  stressystem (Petrovic, 2015). Individen har alltid en 

stämning i kroppen som filtrerar varseblivning av världen. Den känslomässiga grundton som 

finns i kroppen påverkar hur tillvaron tolkas och upplevs. Känslor styr uppmärksamhet och 

motiverar till handling. Det är därför viktigt att förstå vilka känslor som finns i kroppen för 

att förstå en individs behov och beteende (Ratcliffe, 2008). När individen drabbas av sjukdom 

utifrån infinner sig ofta en saknad av kontroll. Mötet med livets förgänglighet kan bli en 

klocka som får en individ att ta tillvara på livet, men mötet med döden kan också skapa 

känslor av rädsla och ångest (Malpas & Solomon, 1998).  

Skamkänslor signalerar hot och fara och sänker individens självtillit samt gör individen 

inaktiv och passiv. Sociala sammanhang där känslor av skam och skuld genomsyrar miljön, 

skapar känslor av maktlöshet och sänker energinivå. För att kunna agera och skapa mening åt 

sitt liv behöver individen uppleva positiva känslor som ger energi (Starrin, 2007). Ett tryggt 

och bekräftande socialt stöd är en motvikt i belastande känslomässiga situationer. Att ingå i 

sociala sammanhang där individen känner sig duglig och upplever samhörighet stärker 

självkänslan och skapar handlingskraft (Hasson, 2008; Starrin, 2007; Uvnäs Moberg& 

Petersson, 2013).  
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2.3.3 Arbete efter sjukdom 

Ett samhälles välfärd bygger på att individer kan och vill arbeta. Det folkhälsopolitiska 

arbetet utgår från de elva nationella folkhälsomålen där hälsa och arbete är ett. Kraven i 

arbetslivet ska vara sådana att alla individer ska ha möjlighet att fungera och må bra under 

hela arbetslivet. Arbetsgivaren har ett ansvar för att det skapas en god arbetsmiljö där 

individen upplever sig delaktig och kan påverka sin arbetssituation (Folkhalsomyndigheten, 

2017). Hanson (2004) skriver att individen drivs av något han kallar för värdemodellen. Det 

behöver ge någonting som individen upplever som värdefullt utifrån individuella värderingar. 

Det behövs därför en arbetsmiljö där arbetaren upplever att belöningen är högre än den 

personliga ansträngningen (Hanson, 2004). Sociala miljöer som känns trygga och stärker 

individens tilltro till sina inre egna resurser väcker motivation och delaktighet (Hasson, 2008; 

Starrin, 2007; Uvnäs Moberg& Petersson, 2013). Individer har lättare att uppleva det 

meningsfullt att arbeta och ta sig in på arbetsmarknaden om de upplever att de kan styra sin 

rehabilitering och återgång till arbete. Maktstrukturer kan hämma individers kreativitet, 

egenvärde och skapar en känsla av utanförskap genom att individen saknar delaktighet och 

upplever då sig maktlös (Tengqvist, 2007). Utifrån ett förhållningssätt av empowerment, ses 

individen som kapabel och har resurser, bara rätt förutsättningar ges. Arbetsplatser där 

individen på ett jämlikt sätt känner sig delaktig i och ser sig kunna påverka sin arbetssituation 

främjar upplevd hälsa (Starrin, 2007). 

2. 4 Teoretisk referensram 

Under det här avsnittet beskrivs olika teorier och modeller av vikt för en individs hälsa. Olika 

förklaringsmodeller visar hur hälsa kan främjas. Teorierna är relevanta för studien och 

kopplat till rehabilitering eftersom de förklarar faktorer som påverkar individens 

förutsättningar och möjligheter att uppleva hälsa och kommer finnas med i 

resultatdiskussionen.  

2.4.1  Modeller för hälsa 

Utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv påverkas människans hälsa av arv och miljö men 

också livsstilsbeteenden. Faktorer såsom motions-och kostvanor och förmåga att hantera 

stress påverkar både den psykiska och fysiska hälsan (Glanz et al., 2008). Det finns enkla- 

och komplicerade hälsomodeller som används för att förutsäga och förstå hur individer 
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tänker, känner, skapar och hanterar sin hälsa. Det finns också många viktiga 

omgivningsfaktorer, såsom socialt stöd, ekonomi med mera som påverkar en persons inre och 

yttre beteenden vid sjukdom, men även vid rehabilitering (Glanz et al., 2008).  Att drabbas av 

sjukdomar som kräver  förändrade vanor ställer krav på individens anpassningsförmåga. Om 

tillvaron upplevs kaotiskt och individen upplever sig sakna egna resurser eller stöd från 

andra, skapas en hög känsla av fysiskt och psykisk stress (Antonovsky, 2005; Jacobsen, 

2000). För den som blir sjuk och kanske får livslångt handikapp kan sjukdomen skapa en 

existentiell livskris (Jacobsen, 2000). Kunskap och stöd så tillvaron upplevs som begriplig, 

hanterbar och meningsfull lugnar stress och främjar hälsa ( Antonovsky, 2005). En 

avhandling av Melder (2011) som handlar om existentiell hälsa, visar på att individer som 

upplever existentiell hälsa bättre kan hantera sjukdom. Existentiell hälsa genomsyrar alla 

hälsodimensionerna och är en outnyttjad resurs i hälso-och sjukvård, framhåller författaren 

(Melder, 2011). Samtalsstöd om vad som är viktigt och meningsfullt skapar förutsättningar att 

uppleva lycka och hitta tillbaka till en god upplevd hälsa visar Erikssons (2016) avhandling 

om utmattning.  

Individens förutsättningar att ta till sig hälsokunskap, skriftligt och muntligt är beroende av 

individens förmåga att inhämta och analysera information. Health literacy är ett begrepp som 

förklarar viktiga färdigheter för att individen ska kunna förstå hälsoinformation. Kognitiva 

förmågor såsom en god läsförmåga och intellektuell kapacitet påverkar möjligheten att förstå 

och tolka information samt använda kunskaperna i syfte att göra kloka hälsoval. Det är därför 

av vikt att kunskap som förmedlas anpassas efter individens förkunskaper  (Naidoo & Wills, 

2009; Nutbeam, 2008). Health Belief Model (HBM) framhåller att kunskap leder per 

automatik till förändrat beteende. När individen får information om hur kropp och själ 

påverkas av exempelvis rökning eller stress, väljer individen att förändra sina levnadsvanor. 

Det är därför viktigt att delge individer information och råd. Enligt Transtheroretical Model 

(TTM) räcker inte information. Individen behöver först känna en inre motivation till att 

förändra beteende. Ett exempel på detta är rökning, där individer trots hälsokunskap fortsätter 

att röka. Drivkraften till att göra en beteendeförändring beror på den mentala fas individen 

befinner sig. Det finns tio stadier där det första stadiet handlar om förnekelse och där de sista 

fem går att tillämpa när individen har en egen inre motivation. De sista fem stadierna handlar 
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bland annat om att göra en plan som vidmakthåller en beteendeförändring och skapa 

stödjande miljöer för hälsa (Glanz et al., 2008). Värderingar eller känslomässiga försvar kan 

hindra individen från att ta till sig viktig hälsoinformation. Det finns en vetskap hos individen 

hur den borde leva, men andra behov och värderingar upplevs viktigare, vilket medför att 

individen väljer att sålla bort viktig hälsoinformation (Andersson, 2009; Hasson, 2008). 

2.4.2 Coping 

”Cope" är ett engelskt ord som kan översättas till hantera och klara av. Copingstrategier 

handlar om på vilket sätt en individ bemöter, försöker bemästra och anpassa sig till en 

påfrestande situation. Varje individ gör en egen bedömning hur den ska hantera en upplevd 

konflikt som skapar stress. Fysiska och psykiska försvarsstrategier är beroende av individens 

inlärningshistoria och bedömning av egna resurser, exempelvis pengar eller 

problemlösningsförmåga , men även tillgång till yttre resurser i form av exempelvis stödjande 

vänner (Andersson, 2009; Hasson; 2008; Petrovic, 2015). Biologisk coping handlar om en 

fysiologisk anpassning vid ett upplevt hot där kroppen reagerar. Psykologisk coping handlar 

om strategier då individen kan bete sig undvikande och passivt (emotionell coping) eller mer 

konfronterande (problemfokuserade). Kvaliteten i coping definieras av vad som skapar goda 

konsekvenser utifrån individens mål på lång och kort sikt. Vid emotionell coping läggs fokus 

på att reglera känslor medan problemfokuserad coping hanterar det som upplevs skapa 

problem (Andersson, 2009; Hasson, 2008; Petrovic, 2015).  

Stress är i grunden positivt men när stressen pågår under för lång tid reagerar kroppen 

negativt och skapar en obalans. Förändringarna påverkar hjärnans funktion och skapar ett 

slitage på hjärt-och kärlsystem vilket kan öka risken både för stroke och hjärtinfarkt.  

Evolutionärt är hjärnan inte skapt att hantera långvarig stress (Arnetz, Ekman & Wahlstedt, 

2013; Klingberg, 2011; Lundberg, 2005). Att bli utsatt för stressande situationer, drabbad av 

sjukdom och andra svårigheter kan enligt Hasson, docent i folkhälsovetenskap, vara en resurs 

och träna individen att hantera motgångar men kan också skapa sjukdom (Hasson, 2003). 

Hälsosamma trygga miljöer som främjar hormonet oxytocin. Oxytocin är ett hormon och en 

signalsubstans som hämmar oro och stärker inlärning samt lugnar stressbelastningen i 

kroppen (Hasson, 2008; Uvnäs Moberg& Petersson, 2013). Kerstin Uvnäs Moberg som är 
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professor i fysiologi och Maria Petersson, docent inom molekylär medicin och kirurgi, anser 

att det behövs hälsofrämjande miljöer som frigör oxytocin. Sådana miljöer uppfattas av 

hjärnan på ett sätt att antistressystemet avaktiveras. Individen behöver omges av trygga, 

stödjande relationer som frigör oxytocin vilket motverkar stressens negativa effekter på hjärt-

och kärlsjukdomar, näringsupptag och den mentala hälsan framhåller författarna (Uvnäs 

Moberg & Petersson, 2013). 

2.4.3  Salutogena färdigheter och resurser mot en högre grad av upplevd hälsa 

Utifrån ett salutogent perspektiv är individen inte ett offer utan alltid aktiv och har ett syfte 

med sina beteenden. Individen behöver därför vara delaktig i allt, så att tankar, känslor och 

handlingar leder till goda konsekvenser (Antonovsky, 2005). Livet behöver hanteras och alla 

individer behöver därför verktyg och färdigheter att hantera livet på ett meningsfullt sätt. 

Livet är ett livslångt lärande där kunskap behöver landa i en insikt, förståelse och 

begriplighet. Individer är olika rustande att hantera livet utifrån livshistoria. Vissa färdigheter 

främjar en god hälsa, exempelvis ha en tillit till sig själv och livet. Dessa kallas för salutogena 

färdigheter. Samhället behöver skapa arenor som främjar dessa färdigheter genom hela livet 

och stärka individens egen handlingsförmåga (Antonovsky, 2005; Eriksson & Lindström, 

2011).  

Den salutogena teorin ligger till grund för teorin om KASAM, känsla av sammanhang och 

det hälsofrämjande arbetet som WHO förespråkar (Naidoo & Wills, 2009). Modellen 

KASAM grundar sig på tre begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM 

är ett mått och en metod att mäta individers välbefinnande. Ett högt KASAM indikerar på en 

hög känsla av att tillvaron upplevs meningsfull (Antonovsky, 2005). När tillvaron upplevs 

begriplig har individen tillräckligt med kunskap och insikt för att förstå tillvaron. Att ha 

kunskap är en förutsättning för att kunna få ett grepp om hur tillvaron ser ut, vad som 

förväntas och vilka verktyg som behövs för att kunna hantera en situation. Kunskap leder inte 

direkt till handling. Individen gör en egen bedömning vilka resurser som behövs för att 

hantera tillvaron och gör sedan en analys. Om individen ser sig ha tillgång till resurser att 

agera upplevs situationen hanterbar. Resurser kan vara inom individen, men även yttre 

resurser som finns till individens förfogande. En upplevelse av begriplighet och hanterbarhet 
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skapar en känsla av kontroll. Kognitiva förmågor förklarar tillvaron men det är känslor som 

motiverar individen att handla. När en plan upplevs meningsfull har individen en förmåga att 

själv motivera sig till förändringsarbete. Alla delar samverkar men det är känslan som 

motiverar till handling och skapar en upplevelse av meningsfullhet. Modellen förklarar hur 

det kommer sig att individer hanterar tillvaron olika och varför individer tolkar exempelvis en 

rehabiliteringsplan olika utifrån begreppen begripligt, hanterbart och meningsfullt 

(Antonovsky, 2005). 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

3.1 Syfte 

Syftet med studien är att utforska hur individer som drabbats av hjärt-och hjärnsjukdom i en 

ålder av 30 till 49 år upplever sin sjukdomshistoria och rehabilitering. 

3.1.1 Frågeställningar 

- Hur tänker och känner individer som drabbats av hjärt-och hjärnjukdomar runt sin 

sjukdomshistoria och sin rehabilitering?  

- Vad hade kunnat göras annorlunda gällande deras rehabilitering? 

4 METOD  

I detta avsnitt kommer metod, urval, etiska perspektiv, databearbetning och genomförande att 

beskrivas. 

4. 1 Kvalitativ metod 

Utifrån studiens syfte valdes kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer då författaren 

önskade få ett variationsrikt material och en ökad förståelse för subjektiva upplevelser och 

perspektiv utifrån syfte och frågeställning (Yin, 2013 ). Kvalitativ metod används då studien 

önskar återge människors upplevelser, tankar och åsikter. För att underlätta en sådan process 

skapades förutsättningar utifrån öppna utforskande frågor samt utrymme för informanterna att 

vidareutveckla sitt tänkande. En god samarbetsallians har genomgående varit viktig för att 

kvaliteten på studien ska vara kvalitativ. Författaren har medveten speglat informanternas 

berättelser på ett neutralt sätt. Kommunikationen har varit sådan att informanterna har känt 
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sig sedda, förstådda och motiverade att ge sin version. Författaren har  anpassat sig efter 

informanternas behov vad gäller plats och tid för intervju och gjort regelbundna avstämningar 

under intervjun så att det blir informanternas ord som blir hörda (Yin, 2013).  

En kvalitativ intervju skapar förutsättningar för nya och djupare perspektiv på ett fenomen 

men kan behövas tolkas fram av författaren. Ansatsen har varit induktiv i denna studie vilket 

innebär att förutsättningslöst och öppet ta emot informanternas berättelser om deras 

erfarenheter och upplevelser. Naturligtvis påverkas studien av författarens tolkning, vilket bör 

vara en styrka i en kvalitativ metod om författaren är professionell och medveten om att så är 

fallet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Författaren har tolkat manifest information i 

form av ord men även medvetet uppmärksammat kroppspråk och sådant som informanterna 

antytt mellan raderna. Författaren har haft en skrivbok där sådan information registrerats, 

efter intervjun framförallt (Yin, 2013).  

Författaren har haft som avsikt att regelbundet kontrollera att informanterna känt igen sig i 

den beskrivning som författaren har uppfattat. För att analysen ska anses relevant är det 

viktigt att göra en avstämning mot informanternas upplevelse så att lämpliga följdfrågor 

sedan kan ställas, något som författaren beaktat under alla intervjuer (Yin, 2013). 

4.2  Urval 

 Informanterna valdes ut utifrån ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval betyder att en 

vald informant tillfrågas på förslag på andra individer som passar urvalet (Forsberg & 

Wengström, 2015). Informanterna gav tips om individer som passade urvalskriterierna så att 

urvalet blev åtta individer. Krav för att få delta i studien innefattade att samtliga drabbats av 

hjärt-eller hjärnsjukdomar en eller flera gånger i en ålder av 30 till 49, och idag är 

yrkesarbetande.  

Åtta individer har intervjuats i Mellansverige, tre kvinnor och fem män från olika 

samhällsklasser och yrkeskategorier. Informanterna kontaktades i januari och februari 2017, 

antingen muntligt per telefon eller i ett personligt möte, och delgavs den information som 

bilaga 1 beskriver. Ett förtydligande gjordes muntligt gällande studiens syfte och att enskilda 

intervjuer skulle genomföras. Samtliga tillfrågade informanter var positiva till deltagandet i 

studien. 

�12



4.3  Genomförande 

För att testa intervjuguiden genomfördes en pilotintervju i december 2016, som sedan 

omarbetades och korrigerades inför studien (Juhlin, 2017). Det är även av vikt för studiens 

tillförlitlighet att göra en pilotstudie. En pilotstudie skapar möjligheter att pröva 

frågeställningar och frågeteknik (Patel & Davidsson, 2003). Utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide (se bilaga 2) med fem större övergripande frågeställningar som vägledning 

utfördes intervjuerna. En sådan form skapar frihet och möjliggör följdfrågor efter 

informantens svar (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). Följdfrågor ställdes om till exempel 

sådant som informanterna själva visade intresse och engagemang att förmedla. Informanterna 

har därmed haft inflytande över vilka frågor som han eller hon vill uppehålla sig vid och 

fördjupa sig i.  

Intervjuerna spelades in och utfördes med en informant åt gången under månaderna februari 

och mars 2017 och intervjuerna pågick mellan 35- 60 minuter effektiv tid. Plats för 

intervjuerna varierade beroende på informanternas önskemål. De skedde exempelvis i 

informanternas hemmiljö eller hemma hos författaren i lugn miljö. Regelbunden återkoppling 

och avstämning har gjorts för att kontrollera att information uppfattats korrekt under 

pågående intervju, vilket är av vikt för studiens tillförlitlighet (Yin, 2013). Förutom det 

skrivna ordet har yttre beteenden och känslointryck observerats och noterats såsom suckar, 

pauser och förtydligande av ord.  

4.4 Databearbetning   

En kvalitativ innehållsanalys har genomförts enligt Graneheim & Lundman (2004). Det 

innebär att intervjuerna först lyssnades igenom för att få en helhet av materialet. Sedan 

transkriberades intervjuerna ordagrant och utifrån texten valdes sedan meningsbärande 

enheter relaterade till intervjuns syfte. Citaten har korrigerats grammatiskt. I nästa steg 

kondenserades de meningsbärande enheterna, kortades ner till mindre text med färre ord, fast 

med bibehållen kärna och kvalitet. Under analysprocessen skedde en bearbetning av 

materialet där beskrivningar och tolkningar abstraherades till en högre logisk nivå. De 

kondenserade meningsenheterna kodades till mindre enheter, så kallade koder, och slutligen  
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grupperades i tolv underkategorier och tre kategorier som återspeglade det synliga innehållet. 

Slutligen formulerades ett tema (Graneheim & Lundman, 2004). 

Exempel på analysprocessen ges i tabell 1(se tabell 1 nedan).  

Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

4.5 Etiska överväganden  

Forskning är viktigt för både ett samhälles och individers utveckling. Det är därför av stor 

vikt att all forskning är pålitlig och håller kvalitet. Forskningen behöver individer som vill 

delge information. Individen behöver skyddas så att information inte utsätter individen för 

någon psykisk eller fysisk skada. Det är därför av stor vikt att forskaren håller etiska 

riktlinjer. Den här studien har tagit hänsyn till god forskningsed, det vill säga fyra allmänna 

huvudkrav, vilka är följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 Informanterna kontaktades innan intervjun och fick information om hur intervjun skulle gå 

till. Informationskravet framhåller att informanterna behöver informeras om de etiska 

riktlinjerna vad gäller samtycke, det vill säga att intervjun är frivillig, och att de har rätt att 

lämna intervjun. Vad gäller konfidentialitetskravet har informanternas identitet 

Meningsbärande 
enhet

Kondenserad 
mening

Kod Underkategori Kategori

Direkt efteråt 
identifierar man sig 
jättemycket…att 
man är den som fått 
en hjärntumör, inte 
x…man vill inte bli 
bemött så,man vill 
bli bemött för den 
man är. (Intervju 1)

Sjukdomen skapar 
en sämre 
självkänsla.

Självbild Identitet Leva i  ny verklighet

Ja om det är…en 
helhet. Det är både 
ekonomi som har 
fått balans på….
.…tränat (paus)
….ihållande…fått 
disciplin på det.
(Intervju 5)

En kontroll över 
ekonomin och 
ihållande fysisk 
träning ökar 
tryggheten och 
glädjen.

Kontroll ekonomi 
kunskap och träning 

 

Health literacy Faktorer på 
individnivå
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avidentifierats. Intervjuerna och annat material är säkert förvarat till dess att uppsatsen är 

godkänd och publicerad. Samtliga informanter visade samtycke muntligt innan intervjun. Det 

förelåg dessutom ingen beroendeställning mellan intervjuaren och den som blev intervjuad. 

Informanterna har fått information om nyttjandekravet,  att intervjuerna endast kommer att 

brukas för vetenskapligt syfte och inte nyttjas för andra syften (Vetenskapsrådet, 2011).  

Det fanns en medvetenhet och beredskap att intervjuerna kunde väcka svåra känslor hos 

informanterna. 

4.6. Kvalitetsaspekter i kvalitativa studier 

Syftet med kvalitativa studier är att skaffa en djupare kunskap och upptäcka företeelser som 

behöver tolkas för att förstås. Det är viktigt att veta vilka ”glasögon” som används när all data 

bearbetas för att studien ska bli pålitlig, vilket har varit av vikt i den här studien. 

Informanterna måste kunna känna igen sig i studien. Tillförlitlighet, trovärdighet och 

överförbarhet är viktiga kvalitetsaspekter i en kvalitativ studie. En studie blir tillförlitlig när 

den finns en transparens i forskningsprocessen. Teoretisk bakgrund och resultatet ska 

beskrivas och synliggöras så att analysen kan uppfattas som trovärdig. Studien ska analyseras  

på ett sätt så att resultatet kan ses som pålitligt och överförbart till liknande miljöer och 

situationer (Yin, 2013).  Kvalitetsaspekter i kvalitativa studier kommer att diskuteras i 

metoddiskussionen. Vad gäller etiska perspektiv så har målsättningen hela tiden varit att ärligt 

och öppet granska all data, att vara en sanningsenlig forskare och vara beredd på att ompröva 

resultat.  

4.7 Förförståelse 

Studiens inriktning valdes eftersom en nyfikenhet fanns vad gäller hur individer tänker och 

känner när livet kräver omprövning och förändring. Under många år har författaren arbetat på 

HVB-hem, där unga och vuxna med psykiatrisk problematik har bott och vårdats. Olika 

behandling- och rehabiliteringsperspektiv har genomsyrat verksamheterna och även de 

utbildningar som författaren genomgått. Vissa hem har framförallt ett psykiatriskt medicinskt 

perspektiv andra följer mer behavioristiska modeller. Att undersöka risk-och friskfaktorer är 

en del i ett teoribildande, men i den kvalitativa intervjun är det informantens berättelse det 

handlar om, hur informanten skapar mening åt tillvaron. 
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5. RESULTAT 

Tre kategorier framkom från analysen: ”Faktorer på individnivå”, ” Stöd från omgivningen” 

och ”Leva i ny verklighet” med nio tillhörande underkategorier (se tabell 2).  

Resultatet visar på kategorier som både liknar och skiljer sig åt och är viktiga för att förstå 

hinder och möjligheter vid en lyckad rehabilitering mot en god hälsa. Ett tema framkom från 

analysen :” Kroppsliga- och själsliga symtom behöver vårdas, så positiv energi kan frigöras 

till meningsfulla aktiviteter”.  

Tabell 2 Översikt av tema, kategorier och underkategori 

5.1 Leva i ny verklighet 

Det framkom av informanterna att det vardagliga livet bryts när sjukdomen inträffar. Planer, 

vanor, drömmar och visioner som tidigare upplevdes möjliga kräver en nyorientering. Den 

här kategorin består utav fyra underkategorier.  Citatet nedan visar hur livet plötsligt kan 

förändras.  

”Innan man blev sjuk, när man mådde bra på alla sätt och vis, då tänkte man ju inte på att 

något otäckt skulle kunna hända” (Intervju 7). Studien visar att sjukdomar som hjärt-och 

hjärnsjukdom påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. 

Kategori Underkategori Tema

Leva i ny verklighet 1. Stress och hjärntrött
2. Identitet
3. Känslor och tankar som 

vägledande
4. Återgång till arbetet

Kroppsliga och själsliga 
symtom behöver vårdas, så 
mer energi kan frigöras till 
meningsfulla aktiviteter.

Stöd från omgivningen 1. Omsorg
2. Coacha
3.   Professionell vård

Kroppsliga och själsliga 
symtom behöver vårdas, så 
mer energi kan frigöras till 
meningsfulla aktiviteter.

Faktorer på individnivå 1. Health literacy
2. Livsvärderingar

Kroppsliga och själsliga 
symtom behöver vårdas, så 
mer energi kan frigöras till 
meningsfulla aktiviteter.
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5.1.1 Stress och hjärntrött 

En så kallad fysisk hjärntrötthet och stresskänslighet direkt efter hjärt-och hjärnsjukdomen 

beskrivs utifrån studien vara en ny upplevelse. ”Det som hände initialt var att jag orkade 

ingenting…orkade inte med en massa intryck för då blir jag hjärntrött…min hjärna slår av…

jag får tryck över huvudet som gör att jag känner mig helt energilös…och jag mår illa och 

jag blir yr” (Intervju 6). Det framkommer av informanterna att de kognitiva processerna 

såsom arbetsminne och koncentration beskrivs vara påverkade. ”Koncentration…ett intresse 

gör att man kan hålla fokus, men man blir ju i alla fall trött. Det är något extra något nytt 

som jag inte kände igen” (Intervju 5). Studien visar även på orsakssammanhang mellan stress 

och hjärtats funktion.  ”Märker…om jag blir orolig…en situation där jag behöver stressa…

då känner jag det i hjärtat” (Intervju 7). Studien påvisar att psykisk ohälsa såsom ångest, oro 

och energilöshet  inträder direkt efter sjukdomen men kan även hålla i sig år efter sjukdomen.  

Livet efter sjukdomen upplevs otryggt och det saknas en känsla av sammanhang varför själen 

och kroppen sviker. Det skapar en känsla av stress och oro enligt informanterna. ”Det här är 

stressymtom. Jag håller på och smäller av…min kropp, min hjärna…jag kan inte hantera allt 

det här, det är för mycket” (Intervju 4).  Informanterna framhåller att tidigare erfarenheter 

skapar färdigheter att hantera utmanande situation. ”Jag ramlade aldrig ner i en grop och jag 

tror att jag hade en otrolig styrka med mig från början. Jag har varit med om saker tidigare i 

livet, en pappa som dog och en bror som dog…på något vis hittade jag styrka i mig själv…ja 

jag vet inte…svårt att förklara” (Intervju 1). 

5.1.2 Identitet 

Att vara sjuk kan betraktas som en identitet enligt intervjuerna. ”Först identifierar man sig 

som sjuk. Den är som en chock, sen går man igenom alla chockfaser” (Intervju 1). 

Upplevelsen att vara sjuk kan också betraktas som ett tillstånd, en fas.”Så fort man var 

opererad och klar så behandlades jag faktiskt som förut, samtidigt som jag känner att jag är 

inte som förut”(Intervju 1). Synen på sig sin kropp och sin identitet kan förändras efter 

sjukdom. ”Jag ville ju bli normal…försökte gå tillbaka till vanligt jobb. Jag ringde själv och 

ordnade det” (Intervju 5). Hur sjukdomen påverkar en ny identiteten beskrivs utifrån studien 

mycket olika. En del informanter blev sjukskrivna en längre period, andra gick tillbaka till 
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jobbet så fort de kunde, trots att kroppen visade på bieffekter av sjukdomen.”Jag var tillbaka 

till jobbet direkt…dagarna efter ballongsprängningen…påt igen. Det handlar väl om det…

jag vill inte att…Det är väl ett sätt att förneka att det har hänt” (Intervju 4). Informanterna 

beskriver en sorg och känsla av utanförskap när omgivningen betraktar den sjuke annorlunda. 

” Det går ju inte att lita på honom…Han kan man inte ta hjälp av…Han är ju så skör…så 

den identiteten har jag gått släpande med länge…att inte duga tror jag…att man har åkt på 

en ja…en sjukdom…så är man mindre värd” (Intervju 5). Informanterna beskriver  att 

sjukdomen lett till en identitet, en sjukdomsidentitet, där kroppens funktionshinder försvårar 

att fortsätta vara samma person som innan sjukdomen kan hindra en individ från att uppleva 

hälsa.”Skör både psykiskt och fysiskt…Jag känner mig bräckligare än innan jag vart sjuk. Jag 

trodde framförallt att man var osårbar. Jag var frisk och stark…det gick fort…jag tyckte att 

jag var stark”(Intervju 4).  

Att umgås med individer som har samma handikapp beskrivs kunna stärka 

sjukdomsidentiteten.”Jag börja tänka på mig själv och tycka synd om mig själv. Nej jag ville 

inte det. Jag ville inte ha en sjukdomsidentitet. Jag vill känna se det friska som jag var…

är” (Intervju 1).  

Utifrån studien framkommer att flera livsstilsförändringar inträffar efter sjukdomen. ”Jag 

förstår att det kommer var så här och på något vis kan jag se nåt positivt i det för…jag levde 

för mycket förut…jag skulle vara med överallt. Jag klarar inte av att ha många saker 

inplanerade…det gör mig stressad…då mår inte jag bra”(Intervju 6). En del ser sig inte 

särskilt påverkade av hjärn-eller hjärtsjukdomen.De lever mer eller mindre som vanligt. ”Jag 

tror man är kvar i sina gamla identitet, man har ju den…och det är svårt att ändra på sig 

själv. Däremot jobbar jag mot mitt sanna jag…vara i harmoni med min värdegrund och i det 

jag är…och gör”(Intervju 2).  

Studien belyser att informanterna ändrar sin livsstil efter sjukdomen både vad gäller kost-och 

motionsvanor . ”Jag började läsa om min hjärtmedicin…kände att jag ville sluta på grund av 

biverkningarna. I samma veva började jag läsa på om kost….Ibland har man faktiskt lite mer 

kunskap…de har sina gamla grejer de som sitter där…diskuterar smärtsymtom”(Intervju 3). 
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5.1.3 Känslor och tankar som vägledande 

Informanterna berättar att livet känns levande på gott och ont när sjukdomen väcker tankar på 

döden. ”Haft rädslor…som jag inte hade förut. Rädd kan man vara, men inte den här 

livsrädslan som varit” (Intervju 5). Mötet med sin dödlighet beskrivs både skrämmande och 

utmanande mot livet.”Man är ju verkligen dödlig…jag vill kunna ha kontrollen…Halvägs 

slår exakt samma mekanismer in och jag grips av en sådan dödsångest”(Intervju 3). Själva 

upplevelsen av dödsångest beskrivs som en smärtsam känsla av kaos och avsaknad av 

kontroll. Sjukdomen upplevs då meningslös. ”Då kommer tankarna…barnen…vad skulle jag 

gjort för dem…skulle jag dö under operationen? När man tror att man ska dö…tror jag att 

man rannsakar sitt liv väldigt snabbt ”. (Informant 4). Döden kan också väcka nytt liv i 

livet.”Det är som att vakna upp i ett nytt land. Får jag verkligen leva det här livet nu…får jag 

vara kvar…tänk om någon tar ifrån mig livet imorgon?” (Intervju 1). Livet blir belyst som 

sårbart och en ödmjukhet finns att fortfarande vara vid liv. En del önskar ta kommando och 

försöker verkligen kämpa mot döden, eller att bli sjuk igen, genom att byta levnadsvanor 

såsom kost, motion, alkohol och stressbeteenden.”Man vill väl vara kvar så länge som 

möjligt för man vill ju inte lämna barn och familj…och så tänkte man ju inte innan…det var 

inte lika aktuellt.” (Intervju 7). 

Känslor får informanterna att tänka och handla på ett visst sätt enligt studien. Flera 

informanter berättar om en obehaglig rädsla och ångest som slår ut kroppens normala 

funktioner och överaktiverar andra på ett oönskat sätt. Känslor av glädje slås ut av rädsla.”En 

ångest som griper tag i en på ett väldigt väldigt märkligt sätt. Jag har aldrig känt det så 

förut…i några situationen” (Intervju 3).  Några informanter har drabbats av trauma som jagar 

dem varje gång de utsätts för en situation som påminner om sjukdomshändelsen, vilket 

begränsar deras liv idag.”Jag tror att traumat har förändrat mig som person efter…skadat 

mig. Det har förstört min trygghet…på nått sätt…det tror jag”(Intervju 4). Det framkommer 

att det är rädslan som tar energi. Problemet sitter i tankarna och känslorna, inte i kroppen 

egentligen, men det har förändrat den grundläggande känslan av trygghet till livet.”Till slut 

gick det inte…ja bita ihop längre. Jag trodde att det skulle vara som förut. Fick 

antidepressiva” (Intervju 5). Att känna ångest såsom panikångest men även en konstant 

vardaglig ångest beskrivs kunna inträffa några veckor efter sjukdomsinsjuknandet.  
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Tacksamhet beskrivs vara en känsla som manar till vilja att ta kommando över livet efter 

sjukdomen samtidigt en medvetenhet om att livet också är okontrollerbart.”Man känner ju att 

man ska vara tacksam för dem man har omkring sig. Det finns inget som säger att man har 

dem kvar. Man tror ju på något vis att man har all tid i världen att göra saker…helt plötsligt 

har tiden gått…man planerar för framtiden…så kommer aldrig framtiden”(Intervju 7). 

5.1.4 Återgång till arbetet 

Arbetet värderas olika efter sjukdomen. Både samhället och individen försöker att anpassa en 

miljö utifrån bådas förutsättningar med olika framgång. ”Jag skulle vilja hamna i sådana 

miljöer som jag upplever inte oroar mig…stressar mig. Jag vet inte ens om de finns på jobbet 

överhuvudtaget”(Intervju 4). Fysiologiska handikapp men även en ny stresskänslighet 

beskrivs vara hindrande och den gamla arbetsplatsen behöver personal med resurser som 

informanterna ser sig sakna. För att bli beviljad ekonomiskt bistånd ställer samhället vissa 

krav. Det framkommer en önskan att ha ett jobb och ingå i någon form av social gemenskap 

men återgången till jobbet efter sjukdom upplevs ibland omöjlig.”Om inte jag jobbar eller 

stressas, då mår jag bra. Jag vet inte om jag orkar det…så då har vi pratat att vi får försöka 

klara oss ändå. Jag får jobba mina 50% som jag klarar…sen försöka själv då…eventuellt 

komma tillbaka…utan någon påtryckning från samhället” (Intervju 6). Tidspress och för hög 

arbetsbelastning skapar oro och lågt välbefinnande vilket drabbar välmåendet och fritiden. En 

del upplever sjukskrivning som onödig. ” Det är ju dagen efter. Så fort hjärtrytmen är 

återställd fungerar man som vanligt”(Intervju 8).  

Att gå till jobbet upplevdes som hanterbart och viktigt av olika skäl. ”Jag tyckte väl…att det 

här är väl ingenting…så ruskar man av sig…såsom man är uppfostrad…ramlar man så är 

det väl bara att resa sig upp och gå…eller hur?” (Intervju 4). Sjukskrivning upplevs inte 

alltid som vila, utan tvärtom. Ensamheten som infinner sig i hemmet kan frambringa tankar 

och känslor av ångest. ” Jag var sjukskriven en vecka. Det var jobbigt för jag kände mig 

frisk…sen kom det över mig alltihopa vad jag hade varit med om. Det hade kanske varit 

bättre om man fått jobba”(Intervju 3). Samhället behöver skapa en acceptans att individer 

fungerar olika framkommer från studien, samtidigt som det framkommer en förståelse att 

arbetsplatsen behöver personal utan funktionsnedsättning.”Det borde finnas en acceptans för 

att vi är olika. Det upplever inte jag att det gör. Alla måste prestera på topp…att samhället är 
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lite mer accepterande mot sådana som känner att de inte orkar jobba i ett visst 

tempo”(Intervju 1).  

Deltidsarbete och eget företagande beskrivs vara ett sätt att återfå kontrollen över den egna 

hälsan och arbetsglädjen. ”Jag ville gärna välja bort tidspressat arbetet …där man jobbar 

på…debiterbar tid. Så på det viset hamnade jag på att jag sköter mig själv som egen 

företagare…och det är ju fantastiskt att kunna lägga upp tiden som man vill”(Intervju 1).  

5.2 Stöd från omgivningen 

 I denna kategori kommer synen på yttre stöd från familj, av professionella vårdgivare och 

arbetsplatsen redovisas. Här kommer en varierad bild fram på hinder och möjligheter vad 

gäller stöd. 

5.2.1 Omsorg 

Första tiden efter sjukdom är en kaotisk period enligt informanterna. De saknar tillit till sin 

kropp, sig själva och ibland även till omgivningen. ”Det är just det att man får noll tillit till 

både sig själv och faktiskt människor runt omkring. Man litar inte på något första tiden…den 

var otrevlig. Det blir otryggt. Det blir kaos också”(Intervju 5). En mycket varierad och 

komplex bild framkommer hur omgivningen kan ge stöd. En del vill ha pushning och 

lösningsfokuserat stöd andra önskar att bli vårdad, lugnad, känna stillhet och tillit.”Jag vill ha 

empati, stöd, hjälp…stryk mig på ryggen, tyck synd om mig lite grann…och låt mig få vara 

ett barn här för jag behöver det just nu… och inte kommer med en massa lösningar att nu gör 

du si och så” (Intervju 2). Studien beskriver vikten av att få stöd att känna sig duglig och  att 

få stöd i att känna att det finns hopp om att återerövra livet och att livet går vidare. ”Att jag 

duger som jag va just då…jag behövde höra det…att det här är bara…precis som när jag 

träna ishockey och fotboll förut…du får träna upp dig i att kunna använda kroppen 

igen”(Intervju 5).  

Ibland har omgivningen och individen olika syn på hur sjukdomen påverkat individen.”De 

här elkonverteringarna är positiva för mig. Det är mer min omgivning som OJ OJ OJ och 

jobbarkompisarna…hur mår du, hur är det?” (Intervju 4).  Det framkommer att rädsla hos 

omgivningen. ”Folk var försiktiga…han orkar inte längre, han behöver vila…och jag kanske 
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inte var tydlig när jag kunde följa med. Det blev kaos helt enkelt” (Intervju 5). Informanterna 

beskriver att nära och kära kan ge fel stöd som inte upplevs gynna rehabilitering. Studien 

visar också också att det finns ett ansvar hos den sjuka att förmedla till omgivningen vilken 

stöd som önskas. ”Första tiden hade jag mer krav på omgivningen att de skulle förstå att jag 

var känslig för saker och ting och det tror jag drabbade omgivningen…Behövde liksom 

anpassa mitt handikapp till mitt liv och behövde lära mig lära andra…så här är det…så här 

ser mitt liv ut. Man kan inte förvänta sig att andra ska anpassa sig, men man måste ge dem 

chansen” (Intervju 1).  

Det framkommer även ett rop på yttre hjälp, professionellt agerande. Att någon med kunskap 

och rehabiliteringsansvar tar kommandot och styr upp tiden efter sjukdomen.”Här ska inte du 

vara! Jo men jag vill vara här för jag vill vara den jag var förut. Ja men du är inte i stånd att 

göra den bedömningen…det är vi som är det. Du ska inte sitta här…Håller du på med de här 

ärendena en månad efter hjärtinfarkt…det är vansinnigt!!…Så skulle jag velat haft det. Det 

skulle vara skönt. För då är det någon som vet bättre än jag som gjort den 

bedömningen”(Intervju 4).  

Att umgås med individer med liknande funktionshinder kan ge ett yttre stöd och en känsla av 

att inte vara ensam. ”Sedan sökte jag upp människor som har samma problem”(Intervju 1). 

Professionellt men privat stöd,  i form av vänner som är läkare, psykologer eller coacher ger 

framgångsrik kunskap som beskrivs vara stödjande.”Min kompis som är psykolog säger ju att 

det handlar om att möta rädslan och inte undvika”(Intervju 5).  

Familj och vänner beskrivs vara det huvudsakliga stödet och omsorgen under hela 

sjukdomshistorien. Familjen kan stå för ett ekonomiskt stöd eftersom inkomsterna minskar 

men även praktiskt hjälp att få vardagslivet att fungera. ”Har du ingen bas där du kan få 

stöttning och hjälp….liksom den grunden jag hade runt omkring mig gjorde att jag kände mig 

så trygg mitt i allting. Det är så otroligt viktigt att ha ett nät runt omkring oss när vi 

faller” (Intervju 1). 

5.2.2 Coacha 

Coaching och målplanering direkt efter sjukdomen, framför allt första insjuknandet, beskrivs 

som ett mycket önskat stöd.  En coachande samtalsmetodik som bygger på utforskande frågor 
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i syfte att hitta motivation och drivkraft inom individen. ”Kanske någon som coachar en om 

att du har förmågor. Plockar fram det som finns kvar…hjälper en att se livet från den sidan. 

Det är väldigt lätt att fastna och se livet från den sjuka sidan. Jag kan inte…jag är 

begränsad…ser oro istället för att du kan ju forfarande skriva, läsa. Det är viktigt att lyfta 

fram och belysa” (Intervju 1).  

Tillvaron beskrivs vara kaotisk direkt efter sjukdom, men även år efter. Det framkommer en 

känsla av uppgivenhet och ensamhet och tankar om att själv behöva skapa sin framtid. ”Jag 

har inte energin att göra omställningen. Jag har fullt upp att komma upp på morgonen och ta 

mig till jobbet. Att gå vidare tar för mycket energi och den finns inte” (Intervju 4). Att inte 

uppleva egen kraft, egna resurser och energi att ta tag i en situation beskrivs skapa stress. Det 

finns ett behov av hjälp att få struktur på tänkandet och känslorna.”Om jag hade tränat och 

fått hjälp med det tror jag att jag hade mått bättre. Det blir inte av att göra saker själv….i 

alla fall inte för mig”(Intervju 7). En organisatör som håller i ett rehabiliteringsarbete 

framgår av studien som viktigt. Lämnas ansvaret till individen finns en risk att individen 

saknar resurser att hålla i en rehabilitering. ”Jag skulle haft en mentor eller en coach som 

hjälper en att hålla i…ja en plan”(Intervju 5). Det framkommer ett tydligt behov av 

individuellt samtalsstöd. ”Jag vet inte om jag behöver prata med någon som förstår…jag 

behöver nog bara prata. Får jag inte ur mig det bygger jag bara på något…och då kanske 

det tar andra utlopp i frustration, eller vad som helst, jag vet inte…stress” (Intervju 4).  

Vetskapen att det finns yttre stöd att tillgå skapar en trygghet. Stödet kan se mycket olika ut 

men ett holistiskt förhållningssätt beskrivs vara främjande. Ett coachande förhållningssätt 

beskrivs vara en viktig åtgärd för att slippa följdsjukdomar och återinsjuknande.”Ja men det 

är klart då träffade man en läkare som rent fysiskt berättar. Däremot kanske man skulle haft 

också kontakt med någon…där man fått coaching om livsstil…både när det gäller arbete och 

fritid. Jag tror nog i mitt fall hade det nog varit bra. Nu har jag redan råkat ut för 

hjärtproblem…men det tror jag hade minimerat riskerna att råka ut för det framöver….Hade 

man fått coaching omkring det hela, då kanske jag hade blivit mer medveten om min livsstil. 

Det liv jag levde då…påverkade mig rent fysiskt…men jag var inte orolig…därför levde jag 

på som vanligt” (Intervju 8).   
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5.2.3 Professionell vård 

Det ser olika ut vad gäller tillgång till vård i studien och tillgång till sjukvården uttrycks som 

ojämlik. Resultatet belyser att företagshälsovård främjar tillfrisknande utifrån flera 

hälsoperspektiv. Egenföretagare investerar i hälsan genom utbildningar och köper privat 

medicinsk och själslig vård .”Det är tack vare Previa som jag fick stödet…jag hade inte vetat 

om det…men nu har jag inte Previa längre…så nu är det så här…för nu är jag inte 

anställd”(Intervju 6). Den vård som erbjuds beror på vem du talar med och vem som bär 

huvudansvar för rehabiliteringen. ”I morgon så ska jag ringa hälsoslussen. Det är tvärtom 

min chef som säger att du får inte hålla på som du gör. Han vill utröna att det är rent fysiskt 

och inte psykiskt. Jag vet ju själv att stress är en faktor som kan utlösa det här. Därför vill jag 

också…jag är öppen för att ta in en rehabvägledare som gör en analys av det här”(Intervju 

8).   

Familjen beskrivs utgöra det stora stödet. ”Det stöd jag har fått är framförallt min fru…men 

stöd från sjukvården har jag inte fått någonting. Jag har själv bett att få göra arbets- EKG 

tester för att vilja kontrollera hur det är med pumpen” (Intervju 3). Det finns upplevelser av 

att ta ett stort ansvar för sin rehabilitering. ”Ingen läkare vill ta helhetsansvar. De konstaterar 

men sen får man ingen hjälp. Det finns ingen familjeläkare som håller i det här…hade inte 

jag tagit steg, så skickades inte remisser”(Intervju 7).  

 När rehabiliteringen som erbjuds inte fungerar tar individen ett eget kommando. ”När det 

hade gått tio månader lärde jag mig qigong. Det hade bara gått några veckor så märktes det 

direkt i motoriken…i fingrarna”(Intervju 5).Det framkommer perspektiv av tillit till ordinarie 

sjukvård. ”Jag har träffat ett antal läkare och de säger att det är ofarligt…det är det som jag 

går på” (Intervju 8). Tilliten är hög vad gäller kirurgiska ingrepp. ”Nu har det här drabbat 

mig, vad gör vi nu? Det är en operation, jag får ta det…och jag litar på dem. De får ta hand 

om mig de som kan”(Intervju 1). Det framkommer också upplevelser  som framhåller att 

vården behöver nyanseras. ”Jag blev förvånad…det var bara rent medicinskt de pratade om 

nivåer, procent på blod och massa sådana saker. Fanns inte en mental tanke…det gjorde det 

inte…tyvärr…och det saknar jag”(Intervju 4). Vården beskrivs vara medicinsk och det 

saknas ett holistiskt samtalsstöd utifrån individens behov, som rehabiliterande insats. ”Ett 

samtalsstöd kan vara väldigt vettigt…allt från kuratorer till hälsovetare och motsvarighet…
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som inte är insnöade på en del…utan verkligen kan se hela spektrat”(Intervju 3). Ett 

skattefinansierat samtalsstöd efter insjuknandet önskas som rutin i rehabiliteringen, enligt 

informanterna 

5.3 Faktorer på individnivå 

Vägen mot ett tillstånd till en god självskattad hälsa, beskrivs såväl kunna hindras som 

främjas av faktorer på individnivå. Förmåga att inhämta kunskap och tillit sin sin egen 

förmåga är av vikt för en individs health literacy. Health literacy är den första underkategorin 

som beskrivs nedan. Vidare, beskrivs också underkategorin livsvärderingar som handlar om 

hur värderingar påverkar livsval. 

5.3.1 Health literacy 

Health literacy handlar om hur väl en individ kan vårda sin hälsa och ta kommando över 

tillvaron. Att hitta rätt kunskap beskrivs inte vara lätt men mycket välgörande för 

rehabiliteringen även när den hittats på egen hand. ”Det var ju ingen som berättade för mig, 

så igen då…då har man tagit reda på det själv…så råkade man ha en kompis…som har 

profession kring detta”(Intervju 3). Tillvaron upplevs varken begriplig eller hanterbar när 

kunskap saknas.”Försökte att få reda på vad som hade hänt mig…vad det betydde i 

läkarjournalen…men, det går inte att förklara för någon som inte begriper  sa de…så då lät 

jag bli…då tröttnade jag” (Intervju 5). En uppgivenhet beskrivs infinna sig när kunskap och 

helhet saknas runt sin sjukdomshistoria. ”Eftersom jag inte vet kan jag bara fantisera…ta 

bort risktänkandet…hjälp att få förståelse för det jag har och vad som kan hända och vad jag 

behöver bry mig om och inte”(Intervju 7.) Även enkel faktakunskap beskrivs underlätta det 

kaos som kan inträffa efter sjukdom. ”Att man får en folder…det här kan du drabbas av när 

du fått” (Intervju 6).   

Ny kunskap kan behövas som stöd att orientera sig i tillvaron och främja färdigheter mot en 

ökad upplevd hälsa. ”Jag behöver lära mig nya saker…hitta mig själv,… läste kost, 

mindfulness. Mindfulnessen kunde jag använda för att bli hel”. (Intervju 1). Mötet med livet 

efter sjukdomen kan skapa olika beteendeförändringar. Det handlar om en ny livsstil. Det 

finns en insikt att den gamla livsstilen kan vara del i att kroppen blivit sjuk. ”Jag kommer inte 

att gå tillbaka till gamla livsstilen och hej och hå…jobba som en galning” (Intervju 8). 
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Sjukdomen kan skapa livsstilsförändringar som upplevs meningsfulla och ett steg i rätt 

riktning. ”Jag har satt sådan sprutt på mitt tränande… är egentligen det här som ligger 

bakom.”(Intervju 3). 

Att ha kontroll och makt över sin tid framhålls som meningsfullt. ”Jag har känt mig…att 

kalendern har styrt mitt liv. Med ny kunskap planerar jag in vila, återhämtning och roliga 

saker i kalendern”(Intervju 2). Kunskap om vikten av återhämtning för välbefinnandet 

främjar egenvård men återhämtning betyder olika för olika individer ”Det är bara att jag har 

ingenting inbokat…kan ligga här i soffan…det är ingen som kräver någonting av mig…

kravlös egen tid. Jag kan meditera…jag kan gå och sova…och lite sånt där”(Intervju 6). 

Återhämtning kan var fysisk vila och kravlös tid eller precis tvärtom. Uthållighetsträning 

beskrivs vara en stressventil som ger återhämtning fysisk och psykisk. Socialt umgänge med 

familj, vänner men även resor, skogspromenader och att måla beskrivs vara välgörande och 

återhämtande aktiviteter. 

Att utmana sina rädslor med kontroll är beroende av kunskap hur psyket fungerar och tillit till 

sig själv. ”Jag väljer att göra en reell förändring… är att jag vill komma över ångesten…det 

är egentligen på sin egen kropp…på sin egen förmåga” (Intervju 3). När kroppen signalerar 

att något är farligt blir det en kamp för hjärnan att stilla kroppens signaler. ”Jag måste ha 

disciplin att träna bort rädslorna jag hade. Jag struntade i kondition…muskler…jag behövde 

nöta bort rädslan ur systemet…traumat som jag hade”(Intervju 5).  Det beskrivs vara en 

tävling där kroppen har förtur över tankar och känslor, men kunskap hjälper till att reglera 

rädslor. ”Så började jag jobba med mig själv och insåg att det ligger så mycket i mig hur jag 

uppfattar saker och ting, Ser hur tankar påverkar mig, ser att det bara är tankar istället för 

att de ska äta upp mig” (Intervju 1). Att kunna ta styrning över sin kropp, tankar och känslor 

det vill säga uppleva empowerment, egen kontroll, beskrivs som välgörande på flera plan.  

Genom att blir sin egen arbetsgivare beskrivs det egna företagandet främja en positiv 

självbild och styra fritid och arbetslivet. ”Att få rå sitt eget liv ger ju väldigt många fördelar. 

Det ger en självkänsla att kunna rå sig själv, styra sitt liv, sin tid. Jag tror till och med att 

man kan jobba mer än man gjorde innan…bara av att det är så roligt att få styra sig 

själv”(Intervju 1). Att ha egenkontroll skapar möjligheter att leva ett liv efter egna 

värderingar. ”På sätt och vis så lever jag i min dröm. Jag väljer mina uppdrag”(Intervju 2).  
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Det framkommer också att tilliten till kroppen skadats av sjukdom vilket också sänker tilliten 

till livet. ”Jag vet inte…det är väl det att jag har blivit fegare…jag planerar mer för saker 

ska hända, så jag är beredd, så jag har en lösning. Skulle inte ge mig ut i en terräng där jag 

inte kan få hjälp…så har jag aldrig tänkt förr. Jag hade inte tänkt att kroppen skulle svika 

mig” (Intervju 7).  Att ta kontroll genom att uppmärksamma avvikelser men även genom att 

använda sig av bland annat pulsklocka hjälper till att kontrollera kroppen. ”Att komma 

tillbaka kräver mycket mental och fysisk träning. Rädslor för att ta ut sig…få pulshöjningar 

och bli trött” (Intervju 5). En dialog med sig själv upplevs vara stödjande att få kontroll på 

negativa tankar. ”När jag får bakslag så jämför jag när jag var som sämst. Man får inte ha 

bråttom…bara det går åt rätt håll”(Intervju 7). 

5.3.2 Livsvärderingar 

Vägen tillbaka till mot ett meningsfullt liv kan se olika ut. Att följa sin egen väg samtidigt 

som de egna begränsningarna beaktas och accepteras, motiverar till handling. Kroppen har 

medicinskt funktionshinder men det går ändå att må bra och känna hälsa. ”Jag tappade 

hörseln före…fick panik…tänkte det går ju inte att leva med oljud…tills jag insåg att jag har 

inga val. Det finns inga val…jag måste lära mig leva med det här. Jag vill inte ha ett liv där 

jag är deprimerad”(Intervju 1).  

Sjukdomen påverkar men hindrar inte från att leva ett bra liv.  Det går att hitta beteenden som 

är i samklang med de egna värderingarna.” Jobbet är ju en del av en…det är väl ett lutherskt 

arv…man vill göra rätt för sig…man vill vara en spelare i samhället, som gör sin 

del”(Intervju 3).  Att ha ett arbete att gå till beskrivs vara meningsfull sysselsättning och en 

viktig del av livet även efter sjukdom. ”Jag har aldrig gjort skillnad på fritid och jobb…för 

allt har flutit ihop till en livsstil och jag har trivts där jag har varit” (Intervju 2).  

Idrotten och motionsutövning beskrivs vara hälsofrämjande både fysiologiskt, mentalt och 

socialt.  Att kunna återuppta idrotten efter sjukdomen, upplevs meningsfullt. ”Samhörighet 

med andra…att umgås med någonting man tycker är trevligt. Jag behövde någon sorts ja…

som jag hittat i träningen,…fysiskt i kroppen…det där roliga att hitta identiteten igen, men på 

ett sunt sätt”(Intervju 5).  Fraser kan vara stödjande ord som hjälper till att reglera känslor 

och aktiverat handling.”Har vi fått livet är vi skyldiga att göra det bästa av det. Det var så 
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starka ord som jag fick när pappa dog…Jag tror det har präglat mig mycket också att jag 

liksom känner mig tacksam för livet”(Intervju 1). Fraser stärker fokus hur livet bör levas.  

Efter sjukdomen kan meningsbärande system och mål förändras. ”Fritiden och familjen blev 

större och viktigare…För det är där man har sin trygghet.Om man inte har en bas så är man 

så bräcklig oavsett hur bra jobb du har”. (Intervju 1). Den egna personliga utvecklingen, 

fritiden och familjen kan upplevas viktigare än arbete och att följa samhällets värderingar.     

”Det har ju kommit med hela alltihopa att…det viktigaste är inte att prestera eller göra…att 

vara duktig. Det viktiga är att vara här och nu…ta hand om varandra….Det är det viktigaste 

att orka med”(Intervju 6).  

Det framgår också behovet av en strukturerad plan. ”Jag har ett behov av att planera mitt 

liv…Jag ligger tio år framåt. Jag förutsätter att jag ska leva tio år till.Om jag planerar så då 

blir det så.För då vet jag att då ska jag dit…så behöver jag inte fundera på det. Då blir jag 

stark på vägen dit…det är inget ifrågasättande för jag ska dit”(Intervju 4). Tankar, känslor 

och handlingar behöver styras upp. ”Nu har jag kommit förbi…det är som att jag fått bygga 

upp min inre styrka men någon plan som jag sagt….Det är min plan själv som 

gäller” (Intervju 5). En långsiktig plan hjälper till att hålla viktiga inre och yttre beteenden 

igång mot ett liv som upplevs meningsfullt. Tillvaron beskrivs tappa mening när mål och 

syften med livet saknas.  

6. DISKUSSION 

Den här studien visar hur individer som drabbats av hjärt-och hjärnsjukdomar upplevt sin 

sjukdoms-och rehabiliteringshistoria. Tre kategorier framkom: ”Leva i ny verklighet”, ”Stöd 

från omgivningen” och ”Faktorer på individnivå”.  ”Leva i ny verklighet” handlar om att 

sjukdomen ställer krav på beteendeförändringar, annars finns en risk för fysiska och psykiska 

följdsjukdomar. Resultatet från kategorin ”Stöd från omgivningen” visar på vikten av att ha 

ett yttre individanpassat stöd i sin rehabilitering som vägleder när kunskap och energi saknas. 

Den tredje kategorin, ”Faktorer på individnivå” framhåller att en lyckad rehabilitering 

inträffar när individen förstår vad som behöver göras, upplever sig ha resurser och kontroll att 

hantera sitt liv och är motiverad till att skapa livsstilsförändringar utifrån en meningsfull plan. 
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Det framkommer hinder och möjligheter vad gäller rehabilitering som kommer att belysas i 

resultatdelen. Nedan diskuteras först resultatet därefter metoden.  

6.1 Resultatdiskussion 

Sjukdomen kräver anpassning och förändrad livsstil enligt resultatet. Att drabbas av sjukdom 

behöver inte skapa en sjukdomsidentitet. En sjukdomsidentitet kan heller inte likställas med 

en låg livskvalitet enligt studien och tidigare forskning (Jacobsen, 2000).  Att identifiera sig 

som frisk eller sjuk har mer att göra med ekonomiskt stöd, arbetsförmåga, egna värderingar 

eller behov av vård enligt informanterna. Det framkommer från resultatet att sjukdomen 

påverkar individen inom flera områden. Arbetsförmågan och sociala relationer påverkas när 

kroppens funktioner kräver anpassning. Informanterna beskriver att det saknas kunskap och 

kontroll över de kroppsliga funktionerna. Kroppen upplevs leva ett eget liv som psyket 

behöver anpassa sig efter, eller som psyket behöver styra upp. Ett underliggande tema kunde 

analyseras fram från studien: ” Kroppsliga- och själsliga symtom behöver vårdas, så positiv 

energi kan frigöras till meningsfulla aktiviteter”. Temat framhåller att känslor behöver 

hanteras för att individen inte ska fastna i kaos. Sjukdomen i sig kan skapa känslor av rädsla 

och oro  att bli sjukdomsdrabbad igen, men sjukdomen kan även skapa en inre känsla av 

skam och att vara oduglig enligt resultatet. Tidigare studier (Starrin, 2007) framhåller att 

skammen hindrar positiva känslor såsom stolthet och  stark självkänsla att växa och utvecklas 

inom individen. Skammen hämmar således en känsla av upplevd kontroll och livskvalitet 

vilket analysen även visar (Starrin, 2007). Känslomässiga svåra trauman beskrivs vara 

mycket hämmande och behöver vårdas enligt informanternas berättelser, något som även 

forskning om PTSD hävdar (Petrovic, 2015). Det framkom från resultatet att följdsjukdomar 

som utmattning, stressrelaterad ohälsa och PTSD troligen är orsakade av hjärt-och 

hjärnsjukdomar. Informanterna har upplevt ett samband mellan stress och hjärt- och 

kärlproblem, vilket även beteendemedicinsk forskning visat på (Gullriksson et al., 2011).  

Hjärntrötthet framhålls vara en konsekvens av både hjärt-och hjärnsjukdom. Det finns 

forskning (Arnetz et al., 2013; Lundberg, 2005; Lundberg & Wentz, 2012) som visar på 

samma svårigheter som denna studie, det vill säga en ökad stresskänslighet, svårigheter med 

många intryck, koncentrationsproblem och humörförändringar. Återhämtningen upplevs vara 
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viktigt och nödvändigt för att kroppen och själen ska komma till ro, enligt studien och 

forskning (Arnetz et al., 2013; Lundberg, 2005). Att drabbas av hjärt-eller hjärnsjukdom  

skapar en stressrelaterad oro enligt studien. KBT, traumabearbetning och mindfulness 

framhålls vara stödjande stresshanteringsverktyg, utifrån informanternas erfarenheter men 

även forskning (Andersson, 2009; Petrovic, 2015). Informanternas coping, det vill säga vilka 

strategier som använts i möte med sjukdomen och rehabilitering, skulle behöva ses över mer i 

denna studie.  

Hur informanterna tänker runt orsaker till varför sjukdomen inträffade påverkar synen på 

rehabilitering, enligt intervjuerna. Ett mer biomedicinskt perspektiv hämmar det egna 

initiativet att göra beteendeförändringar då sjukdomen upplevs vara genetiskt och opåverkbar. 

Sjukdomen förklaras som fysiologiskt utifrån arv som bör behandlas medicinskt. 

Informanterna som följt den medicinska rekommendationen men ändå har återinsjuknat i 

hjärt-och hjärnsjukdom anser att deras rehabilitering och sjukdomsbild hade varit bättre om 

sjukvården hade tagit ett större ansvar och även informerat om behov av livsstilsförändringar.   

Arbetets roll efter insjuknandet varierar beroende av funktionsnedsättning, arbetsgivarens 

engagemang och värderingar visar analysen. De som har en anställning upplever det positivt 

när arbetsgivaren tar ett professionellt ansvar för rehabiliteringen och anpassning av 

arbetsmiljön. Empowerment, det vill säga makt och kontroll över den egna tiden, ekonomin 

och arbetsuppgifter, upplevs av informanterna  och forskning vara hälsofrämjande (Starrin, 

2007).  

Det finns studier (Melder, 2011; Eriksson, 2016) som framhåller vikten av att känna en 

existentiell hälsa i första hand, något som även framkommer i detta resultat. Informanterna 

anser att det är svårt att agera när tillvaron upplevs kaotiskt. Analysen framhåller att individer 

som drabbats av existentiellt utmanande sjukdomar såsom hjärt-och hjärnsjukdomar behöver 

stöd att hitta mening och riktning i livet. Individen behöver utmana känslor som begränsar 

från att leva ett meningsfullt liv enligt resultatet. Ett sådant arbete inträffar när individen 

upplever sig ha kunskap, tillgång till resurser och en meningsfull plan enligt studien, vilket 

även överensstämmer med hälsomodellen KASAM (Antonovskys 2005).  
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Informanternas upplevelse är att kunskaper saknats om livsstilens betydelse och återinsjuknat 

i hjärt-och hjärnsjukdom eller utvecklad stressrelaterad ohälsa. Health belief model 

framhåller att hälsokunskap är grunden till beteendeförändringar. När det finns kunskap sker 

en beteendeförändring, medan modellen TTM framhåller att individens motivationen 

förklarar när beteendeförändring inträffar (Glanz et al., 2008). Kunskap kan förmedlas genom 

råd och information, och fungerar som hälsofrämjande när informationen är förmedlad på 

sådant sätt att individen förstår budskapet och upplever empowerment (Naidoo & Wills, 

2009). För att en individ ska kunna tillägna sig hälsoinformation behöver den var 

lättillgänglig, anpassad och relevant för de behov individen har, enligt health litercy 

begreppet. Individen behöver också ha kognitiva färdigheter att ta in hälsoinformation. Det är 

med andra ord ett samspel mellan individens förmåga att söka stöd, inhämta kunskap, förstå 

och hantera viktig hälsoinformation samt hur pass väl hälsoinformation presenteras och är 

tillgänglig för individen, vilket även framgår i denna studie. Resulutatet visar på ett samband 

mellan individens möjligheter att hantera sin hälsa utifrån tillgång till kunskap, vilket hämmat 

eller främjat möjligheterna att förstå hur sjukdomen påverkar kroppen fysiskt, men även hur 

livet efter sjukdom kan förändras själsligt. Studien visar att lättillgänglig relevant kunskap 

och en förmåga hos individen att förstå och söka hälsokunskap,  främjar empowerment, det 

vill säga ökad kontroll över den egna hälsan och rehabilitering (Glanz et al., 2008; Naidoo & 

Wills, 2009; Nutbeam, 2008). Denna studie visar att kunskap och förståelse skapar 

beteendeförändringar vad gäller kost-motion och stressbeteenden. Rehabiliteringen upplevs 

motiverande när informanterna finner tillvaron begriplig och de nya beteendeförändringarna 

meningsfulla enligt resultatet.  

Antonovsky (2005) forskning framhåller att KASAM är en lämplig pedagogisk modell att 

tillämpa som stöd för handlingsplan. KASAM-teorin har en övergripande struktur som 

tydliggör var fokus behöver ligga. Behöver individen mer kunskap så tillvaron upplevs 

begriplig, stöd att hitta resurser inom sig själv eller dess omgivning eller hjälp att utforska rätt 

känslor som främjar en positiv upplevelse av sammanhang som motiverar till handling 

(Antonovsky, 2005)? Resultatet från denna studie visar just på behovet av en 

rehabiliteringsplan utifrån de unika behov individen har, där KASAM modellens tre 

komponenter skulle kunna vara vägledande. Empowerment, det vill säga egenmakt över sin 
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hälsa, lämpliga verktyg, stöd i form av kunskap, medicinsk vård, omsorg och coachande 

samtal beskrivs som hälsofrämjande och skapar förutsättningar att förstå hur livet kan 

hanteras efter sjukdom, enligt resultatet.  

Tillgången till en hälsofrämjande sjukvård upplevs selektiv och ojämlik, vilket skapar en 

utsatthet och ensamhet samt stort egenansvar för sin egen rehabilitering och hälsa, enligt 

studien. Informanter som har tillgång till företagshälsovård har större möjligheter att erhålla 

ett holistiskt stöd.  

Antonovsky (2005) ansåg att individen inte behöver  äga alla kunskaper själv, men behöver 

ha tillgång till ett yttre stöd. Det finns även studier som framhåller att trygga nära relationer 

minskar stress och är hälsofrämjande medan otrygga skapar negativ belastning både på kropp 

och själ (Uvenäs Moberg & Pettersson, 2013). Studien visar att ett hälsofrämjande stöd 

skapar förutsättningar för rehabilitering. Informanterna beskriver ett beroende av en 

stödjande trygg omgivningen efter sjukdomen. Det framkommer att omgivningen kan sakna 

förmåga att stödja den sjukdomsdrabbade på ett sätt som skapar lugn och tillit. Det stöd 

informanterna önskar är professionell kunskap och ett coachande stöd så att de kan hitta en 

plattform att gå vidare på efter sjukdom. Att gå till en coach beskrivs som ansvarsfullt. Det 

framkommer att coachning upplevs ha fokus på det friska och stödet upplevs främja styrkor 

hos individen. Det finns studier som påvisar att coachande samtal stärker individens egna 

resurser och motivation att ta ett aktivt ansvar för sin hälsa (Glanz et al., 2008).  

Den offentligt finansierade vården borde utveckla samma hälsosyn som WHO framkommer 

från resultatet. Sammanfattningsvis visar studien att rehabilitering av hjärt-och hjärnsjukna 

skulle kunna förbättras om vården var utformad på så vis att individen fick mer professionellt 

stöd i form av holistisk individanpassad kunskap och coachande samtal. Det finns egentligen 

inget missnöje med vad sjukvården gör, mer vad den också borde göra. 

6.2  Metoddiskussion 

I det här avsnittet kommer metodens tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet att 

diskuteras vilket är viktiga kvalitetsaspekter i en kvalitativ studie.  
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När resultatet svarar på syftets frågeställning och är genomfört på ett vetenskapligt korrekt 

sätt är studien trovärdig. En analytisk överförbarhet är möjlig när studiens upplägg är tydligt 

och transparent (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet från åtta intervjuer har bearbetats 

utifrån en kvalitativ innehållsanalys och det har varit av vikt att redovisa samtliga steg i 

analyser med en induktiv ansats vilket har passat en sådan här uppsats där materialet behöver 

analyserats. Att bearbeta det insamlade materialet utifrån en kvalitativ innehållsanalys har 

gjort intervjuerna mer överskådliga vilket skapat en tydlighet och därmed trovärdighet.  Att 

bifoga utdrag från innehållsanalysen och medtagna citat i texten visar på en transparens. 

Genom att beskriva hur analysen gått till, kan resultatet därför anses tillförlitligt (Graneheim 

& Lundman, 2004). Vetenskapsrådets krav på samhällsvetenskaplig forskning har följts. 

Studien har genomförts på ett etiskt korrekt sätt utifrån kriterierna på informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav  och nyttjandekrav. Informanterna går inte att identifiera 

för läsaren och förarbetet har följt de etiska riktlinjerna vilka beskrivits under etiska 

överväganden (Vetenskapsrådet, 2011). Utgångspunkten i studien har varit att genomföra hela 

studien på ett etiskt korrekt sätt.  

En kvalitativ metod studerar hur människor upplever ett fenomen och behöver många källor 

för att förstå och se helheter runt den information som delges (Yin, 2013).  De åtta 

informanter som kontaktades bestod både av män och kvinnor med olika bakgrund, och alla 

hade drabbats av hjärt-och hjärnsjukdom i en arbetsför ålder. Det är viktigt med variation för 

att kunna beskriva syftet utifrån olika infallsvinklar (Graneheim &Lundman, 2004). Att 

personligen ta kontakt med varje informant innan intervjun och berätta om intervjuns upplägg 

var en fungerande modell att få individer att vilja deltaga. Informanterna fick också möjlighet 

att ställa frågor innan de valde att ingå i studien. Några informanter har dock givit 

information som de sedan önskat ta bort, vilket är en begränsning.  

Yin (2013) framhåller att intervjuarens bakgrund kan påverka studiens resultat. Författarens 

kunskap och bakgrund är redogjord vilket stärker analysen.  

I en kvalitativ innehållsanalys söks information på en underliggande latent nivå som behöver 

analyseras och tolkas fram. Intervjuaren behöver ”läsa mellan raderna” och förstå 

informationen i ett sammanhang (Graneheim &Lundman, 2004). Informanterna känner igen 
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sig i studien. I slutet av intervjuerna har en sammanfattning och avstämning gjorts som 

informanterna fått godkänna, vilket har stärkt studiens trovärdighet. 

Några av informanterna upplevdes vara styrda och lite begränsade när ljudinspelningen var 

på. Informanterna gick in i en roll och hade genomtänkta fraser som de tidigare kanske 

använt för att beskriva sin sjukdomshistoria. När intervjun var över framkom fler perspektiv 

som visade på en större komplexitet. En kvalitativ metod är en lämplig metod utifrån syftet 

med uppsatsen. Studiens resultat skulle kunna bli ännu mer innehållsrikt om intervjuer 

genomfördes vid två tillfällen, men med samma tema. Informanterna skulle i sådana fall få 

möjlighet att bearbeta tidigare uttalanden och få möjlighet att vidareutveckla sina upplevelser. 

Det fanns en beredskap att möta svåra känslor som skulle kunna väckas före, under och efter 

intervjun. Informanterna var samlade och kunde prata relativt obehindrat kring sin sjukdoms- 

och rehabiliteringshistoria. Informanterna kommer också ha möjlighet när uppsatsen är 

godkänd och publicerad ta del av resultaten. 

Läsaren ska kunna värdera studien genom att författaren beskrivit tillvägagångssättet från val 

av metod till resultat. Forskningsprocessen har beskrivits i detalj, analysprocessen är 

synliggjord, citat medtagna och författarens kunskapsbakgrund är beskriven (Graneheim & 

Lundman, 2004). Resultatet bör anses tillförlitligt då det lyfter fram det som ska beskrivas. 

6.3  Slutsats och vidare forskning 

I denna studie har individer som drabbats av hjärt-och hjärnsjukdom i en ålder av 30 till 49 år 

berättat om deras sjukdomshistoria och rehabilitering. Studien har bidragit till att förstå  

komplexiteten hur sjukdomen drabbar flera arenor runt individen samt hur rehabilitering kan 

se ut. Svensk folkhälsopolitik har som uppgift att skapa en jämlik hälsa för alla. Sjukvården 

upplevs inte jämlik enligt studiens resultat, utan selektiv, och gynnar individer som har 

tillgång till företagshälsovård. Informanterna anser att samhället borde erbjuda alla som 

drabbats av utmanande hjärt-och hjärnsjukdomar, individanpassad professionell vård, 

hälsokunskap och ett coachande stöd att hitta riktning i livet efter sjukdom.  

En bristande health literacy skapar negativa konsekvenser både för individen och samhället i 

övrigt. Hälsoinformation behöver individanpassas utifrån individens bakgrund och 
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framtidsvisioner. Sambandet mellan känsla av sammanhang, KASAM,  runt sitt liv och 

upplevelse av empowerment såsom, kontroll och egenmakt för sin hälsa skapar möjligheter 

för beteendeförändringar, enligt resultatanalysen. När tillvaron upplevs begriplig, hanterbar 

och meningsfull skapas förutsättningar att hantera sjukdomen enligt studien. Studien visar att 

rehabilitering börjar när kunskap, resurser, förståelse, motivation och stöd finns som stärker 

hälsan.  

Rätt stöd skapar ett ”win win” resultat då individen upplever kontroll över sitt liv och en 

högre upplevd livskvalitet, men även samhället får ta del av vinsten i form av bland annat 

färre sjukskrivningar, fler arbetsföra individer och ett högre välbefinnande bland 

befolkningen. Det behövs med andra ord mer forskning om stöd och pedagogiska strukturer 

som stärker individens färdigheter att hantera livet efter hjärt-och hjärnsjukdomar i en ålder 

av 30 till 49 år, vilket också är av betydelse sett utifrån ett folkhälsoperspektiv. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Informationsbrev vt-17 
Magisteruppsats inom hälsovetenskap, inriktning folkhälsa 
Karlstads universitet 

Hej! 
Jag heter Charlotta Juhlin och kommer nu till våren att skriva min magisteruppsats i Folkhälsovetenskap. Syftet 
med studien är att intervjua individer som drabbats av hjärt-och hjärnsjukdomar runt sin sjukdomshistoria och 
sin rehabilitering. Jag är intresserad av hur individer tänker och känner som  drabbats av utmanande sjukdomar 

runt sin sjukdomshistoria och sin rehabilitering. Du passar min urvalsgrupp då du drabbats av sjukdom och har 
en fot kvar i arbetslivet. 

Att drabbas av sjukdom kan innebära förändringar i livet, och jag är intresserad av hur just du gått vidare i livet 
och hur du tänker kring exempelvis framgångsfaktorer, stöd och svårigheter. 

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Din identitet kommer att 

avidentifieras och materialet kommer att förvaras så att obehöriga inte kan komma åt känsliga personuppgifter. 
Du får naturligtvis ta del av uppsatsen när den är färdig. 

Deltagande i studien innebär att du kommer medverka i en intervju som spelas in. Intervjun äger rum på valfri 
plats som passar dig. Du bestämmer var vi ses, men gärna på en plats där du känner dig bekväm. Jag är flexibel.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning och jag kommer att kontakta dig. 

Du kan nå mig på telefonnummer 070-xx xx xx eller mail xx.@xxx.xx om du undrar över något. 

Vänligen  
Charlotta Juhlin 
Handledare Karlstads universitet: 
Louise Persson 
PhD, Lektor i Folkhälsovetenskap 
Tel.nr. xxx-xxxxxxxx 
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Bilaga 2

Intervjuguide

En semistrukturerad intervju med fem större övergripande frågeställningar som vägledning. 

a.  Berätta,…paus… hur har det påverkat dig (din identitet) att du drabbades av hjärt-eller 

hjärnsjukdom?         

b. Hur har din livssyn förändrats?  

c. Hur ser du på arbete, familj och fritid efter insjuknandet? 

d. Kan du berätta om de framgångsfaktorer du tror har varit/är viktiga i din psykiska och 

fysiska rehabilitering mot nuläget?  

e.  Vilket stöd tycker du att ”samhället” bör ge en person som drabbats av existentiellt 

utmanande sjukdomar  mitt i livet, för att lättare läkas och hitta själslig och fysisk balans? 
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