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_________________________________________________________________________ 

Varje dag drabbas cirka 100 personer av hjärtinfarkt i Sverige, vilket visar att hjärtinfarkt 

är ett stort samhällsproblem. Det är viktigt att skapa en samlad bild av dessa patienters 

upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen för att vårdpersonal ska kunna 

genomföra en god omvårdnad. Syftet med studien är därför att med hjälp av Katie 

Erikssons hälsokors belysa patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen 

efter en hjärtinfarkt. Metoden som har använts är en kvalitativ litteraturstudie som baserats 

på självbiografier. I resultatet togs sju kategorier fram som speglar patienternas upplevelser 

i vardagen. Kategorierna är Känsla av osäkerhet, En stressad livssituation, En livslång 

sjukdom, Längtan efter en normal vardagstillvaro, Behov av stöd och information, 

Livsstilsförändringar samt En andra chans. Varje kategori har kopplats till Katie Erikssons 

hälsokors för att få en bild av patienternas upplevelse av hälsa och välbefinnande. 

Resultatet visar att alla fyra hälsopositionerna i hälsokorset finns representerade i 

vardagstillvaron hos patienter som genomgått hjärtinfrakt. Upplevelsen av hälsa och 

välbefinnande är skiftande beroende på situation, omgivning, vårdpersonalens engagemang 

samt hjärtinfarktens svårighetsgrad. Resultatet visar att patienter har lättare att uppleva 

hälsa och välbefinnande ju längre tiden går efter insjuknandet.  
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Title:  A broken heart. Experiences of health and wellbeing in daily life after a 
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_________________________________________________________________________ 

Approximately 100 people suffer from heart attacks in Sweden every day, showing that 

myocardial infarction is a major problem in society. In implementing good health care it is 

important for health professionals to create an overall picture of these patients' experiences 

of health and wellbeing in their daily life. The purpose of this study is therefore to 

emphasize patients' experiences of health and wellbeing in daily life after a heart attack, 

with Katie Eriksson's health positions as theoretical base. A qualitative study based on 

seven autobiographies was conducted. Analysis of the data revealed seven major 

categories, showing the patients' experiences  the daily life after a heart attack: Feeling of 

insecurity, A stressful life situation, A lifelong disease, Striving for a normal daily life, The 

need for support and information, Lifestyle changes and A second chance. To get a picture 

of the experiences of health and wellbeing in these different situations, each category was 

added to Katie Eriksson's health positions. The findings show that all four health positions 

are represented in the daily life of patients' suffering from a heart attack. Patients are more 

likely to experience health and wellbeing as time passes after the heart attack. 

 

 



   
 

 
  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING………………………………………………………… 1 

BAKGRUND…………………………………………………………1 
 Hälsa och välbefinnande……………………………………………………...1 

 Hjärtinfarkt……………………………………………………………………3 

 Behandling och omvårdnad vid hjärtinfarkt………………………………......3

 Kris och bearbetning…………..……………………………………………...4 

PROBLEMFORMULERING………………………………………5 

SYFTE………………………………………………………………..5 

METOD………………………………………………………………6 
 Urval…….…………………………………………………………………….6 

 Datainsamling.………………………………………………………………...6 

 Analys….………..…………………………………………………………….7 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN.………………………………………8 

RESULTAT…………………………………………………………..9 
         Känsla av osäkerhet…….…………………………………………………….9 

 En stressad livssituation......…………………………………………………..11 

 En livslång sjukdom……….…………………………………………………12 

 Längtan efter en normal vardagstillvaro……….…………………………….13 

 Behov av stöd och information…….………………………………………...14 

 Livsstilsförändringar…………………………………………………………15 

 En andra chans……………………………………………………………….16 

DISKUSSION………………………………………………………..18 
 Metoddiskussion….…………………………………………………………..18 

 Resultatdiskussion……………………………………………………………19 

 Kliniska implikationer….……………………………………………………..22 

 Slutsats………………………………………………………………………..22 

REFERENSER………………………………………………………23 

 

 BILAGOR  
 1. Litteratursökning 

 2. Resumé av självbiografier   

 

 

 

 



 

1 
 

INLEDNING 

Hjärtinfarkt är en folksjukdom och den vanligaste enskilda dödsorsaken i Sverige. Trots att 

mortaliteten har minskat med hälften under de senaste 25 åren, svarar sjukdomen 

fortfarande för cirka 30 procent av alla dödsfall i Sverige. Varje dag drabbas cirka 100 

personer av hjärtinfarkt i Sverige, vilket visar att sjukdomen är ett stort samhällsproblem 

(Socialstyrelsen, 2011). Patienter som överlever en hjärtinfarkt måste leva med 

konsekvenserna av sjukdomen som till exempel symtom, behandling, livsstilsförändring 

och oro för framtiden. Vetskapen om att hjärtat, kärnan i livet, inte fungerar som det ska, 

kan vara en svår upplevelse för patienten. Det är viktigt att skapa en samlad bild av dessa 

patienters upplevelser för att kunna genomföra en god omvårdnad. Om inte 

hjärtinfarktspatienters upplevelser lyfts fram kan inte vårdpersonalen gå dessa patienters 

problem till mötes. Detta kan leda till att patientens hälsoprocess får en negativ utveckling. 

Det finns många studier om hjärtinfarktpatienternas upplevelser, men få som fokuserar på 

att studera upplevelsen av hälsa och välbefinnande i självbiografiska böcker. Författarna 

har därför valt att studera självbiografier och med hjälp av Katie Erikssons hälsokors 

belysa patienternas vardagstillvaro efter en hjärtinfarkt. 

BAKGRUND 

Hälsa och välbefinnande 

Människans hälsa är vårdandets centrala begrepp och fokus. Patienter söker vård när deras 

hälsa störs av sjukdom och lidande, i avsikt att återfå en god hälsa. God hälsa är viktigt för 

de allra flesta och i någon mening vet vi alla vad det innebär, men ändå är det så svårt att 

slå fast vad hälsa är (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt Willman (2009) kan begreppet 

hälsa skildras på olika sätt. Det kan beskrivas som ett tillstånd, en process, ett resultat, ett 

mål eller som en form av kapital. Hälsa kan också beskrivas som lycka, välbefinnande och 

livskvalitet. Ur ett naturvetenskapligt perspektiv ses hälsa som motsats till sjukdom. Där 

uppnås hälsa genom att lindra och bota sjukdomar. Ur ett humanistiskt perspektiv ses hälsa 

som en process som upplevs i det dagliga livet. Hälsa handlar här om människans känsla 

av inre balans samt känsla av jämvikt i relation till andra medmänniskor och till livet i 

övrigt. Människan ses som en helhet av kropp, själ och ande där intresset inte enbart riktas 

till de kroppsliga besvären. Människor kan uppleva hälsa trots förekomst av sjukdom, då 

hälsa är en unik känsla (a.a.). Hälsa har därmed en djupare innebörd inom det humanistiska 

perspektivet och ses alltså inte endast som frånvaro av sjukdom. Vårdvetenskapens 

människobild utgår från detta humanvetenskapliga perspektiv (Dahlberg och Segesten, 

2010; Eriksson, 2000; Wiklund 2003 & Willman, 2009).  
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Wiklund (2003) beskriver välbefinnande som en känsla hos människan som utgår från 

hennes/hans livsvärld. Det är svårt att sätta upp objektiva kriterier på välbefinnande då det 

har att göra med personens inre upplevelser som är unika och personliga (a.a.). 

Välbefinnande kan även innebära en känsla av välmående och välbehag (Eriksson, 2000). 

Eriksson menar att hälsa kan delas in i fyra olika hälsopositioner. Hälsa och ohälsa kan ta 

sig olika uttryck beroende på om frånvaro eller förekomst av objektiva tecken på ohälsa 

finns, och i vilken grad patienten upplever välbefinnande. Detta illustreras genom det så 

kallade Hälsokorset (figur 1). I position A upplever människan välbefinnande men 

objektiva tecken på ohälsa kan observeras. Position B innebär både verklig och upplevd 

hälsa. Människan upplever sig frisk och har inga objektiva tecken på ohälsa. Inte heller i 

position C kan man iaktta några objektiva tecken på ohälsa, dock upplever människan ett 

tillstånd av illabefinnande. Position D innebär verklig och upplevd ohälsa. Människan både 

känner sig ha ohälsa och har objektiva tecken på ohälsa (Eriksson, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Människans hälsopositioner (Eriksson, 2000, s.48). 

 

 

A. Upplevd hälsa      B. Verklig hälsa 

D. Verklig ohälsa     C. Upplevd ohälsa 
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Hjärtinfarkt  

Hjärtinfarkt svarar för cirka 30 procent av alla dödsfall i Sverige. Enligt statistik framtagen 

av Socialstyrelsen (2011) inträffar cirka 110 fall av hjärtinfarkt per dag. Mortaliteten i 

hjärtinfarkt har minskat med hälften under de senaste 25 åren och dödligheten fortsätter att 

sjunka. Trots detta är hjärtinfarkt den vanligaste enskilda dödsorsaken i Sverige (a.a.).  

Hjärtinfarkt är en obotlig hjärtmuskelskada som uppkommer på grund av syrebrist i 

hjärtmuskulaturen. Hjärtat är en energikrävande muskel som pumpar ut syrerikt blod till 

kroppens alla organ. Själva hjärtmuskulaturen behöver också ständigt syretillförsel för att 

kunna arbeta. Syrebristen uppstår när blodet inte kan leverera så mycket syre som 

muskulaturen i hjärtat kräver. Det leder till att den drabbade delen av hjärtat dör och mister 

sin funktion. Syrebristen beror vanligtvis på att blodcirkulationen till hjärtmuskeln helt 

eller delvis stoppas på grund av en blodpropp. Hjärtinfarkten kan vara större eller mindre 

beroende på hur länge syrebristen har varat och beroende på vilket kranskärl som har 

drabbats (Vasko, 2007). Det vanligaste symtomet vid hjärtinfarkt är bröstsmärta. Smärtan 

kan vara av olika karaktär, till exempel stråla ut i vänster arm eller kännas som en 

tryckkänsla i bröstet. Andra symtom är andfåddhet, trötthet och hjärtklappning. 

Riskfaktorerna för att drabbas av en hjärtinfarkt är hög ålder, manligt kön, ärftlighet, 

blodfettsrubbning, rökning, högt blodtryck, diabetes mellitus, negativ stress, fysisk 

inaktivitet, övervikt och bukfetma (Vasko, 2007). 

Behandling och omvårdnad vid hjärtinfarkt 

Enligt riktlinjer från Socialstyrelsen (2008) är den viktigaste behandlingen vid akut 

hjärtinfarkt att så snabbt som möjligt åter öppna ett tilltäppt kranskärl. Detta kan göras 

genom PCI, perkutan coronar intervention, eller genom blodproppsupplösande 

behandling. PCI är ett ingrepp där man vidgar det tilltäppta kärlet för att återfå 

blodcirkulationen och är förstavalsbehandling vid akut hjärtinfarkt. I och med dagens PCI-

behandling har vårdtiden på sjukhus förkortats. Andravalsbehandling är prehospital 

trombolys, vilket innebär att patienten får ett läkemedel som ska lösa upp den propp som 

täpper igen kärlet. Nästa steg i behandlingen inriktar sig på att förhindra att kärlet täpps 

igen på nytt och på att hjärtskadan begränsas. Detta kan man göra genom att behandla med 

blodproppshämmande och kärlpåverkande läkemedel, till exempel acetylsalicylsyra och 

betablockerare (a.a.).  

Vårdpersonal bör uppmärksamma och vidta omvårdnadsåtgärder för att stödja patienter 

som haft hjärtinfarkt. Exempel på omvårdnadsåtgärder är att erbjuda stödjande samtal, 

utbildning i stresshantering och kontinuerlig information (Strömberg, 2009). Patienter som 

har genomgått en hjärtinfarkt upplever minskad osäkerhet och upplever sig kunna 

genomföra livsstilsförändringarna lättare om de får information. Informationen bör handla 
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om rehabilitering, livsstilsförändringar, sjukdomsbild, behandling samt hur patienterna kan 

hantera sjukdomen både psykiskt och fysiskt (Al-Hassan & Sagr, 2002; Kristofferzon 

m.fl., 2007; Kristofferzon m.fl., 2008; Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003; Wiles & 

Kinmoth, 2001). Patienterna bör även erbjudas hjärtrehabilitering i grupp där ytterligare 

information om läkemedel, livsstilsförändringar, sjukdom, riskfaktorer, sociala frågor och 

psykiska reaktioner ges. Råd om eventuella livsstilsförändringar bör bland annat handla om 

motion som ger positiva effekter som sänkt blodtryck och kolesterolvärde, avslappning 

samt höjd belastningstolerans på hjärtat. Livsstilförändringar handlar också om rök- och 

snusstopp. Rökstopp minskar de negativa förändringarna i kärlen, risken för plötslig 

hjärtdöd och risken för återinsjuknande. Andra viktiga livsstilsförändringar är ändrade 

matvanor och minskad stress (Eriksson & Eriksson, 2011). Målet med rehabiliteringen är 

att patienterna ska ha tillräckliga resurser för att kunna ta ansvar för sin egen rehabilitering 

och själva förebygga försämring och därmed minska risken för återinsjuknande. För att 

utveckla förmågan till egenvård måste vårdpersonalen främja patientens självständighet. 

Utmaningen består i att anpassa omvårdnaden till den enskilda patienten (Eikeland, 

Haugland & Stubberud, 2011).   

Kris och bearbetning 

Ordet hjärtinfarkt förknippas ofta med risken för plötslig död. Patienter reagerar därmed 

naturligt med känslor som stress, osäkerhet, rädsla och ångest. Hjärtinfarkt kan därför ses 

som en krisreaktion (Eikeland, Haugland & Stubberud, 2011). Detta styrks av Hutton och 

Perkins (2008), Ostergaard-Jensen och Peterson (2003) samt Wiles och Kinmoth (2001) 

som skriver att patienter ofta hamnar i ett chocktillstånd på grund av deras plötsliga 

sjukdom. Tidigare har de sett sig själva som friska individer, men helt plötsligt upplever 

patienterna att de befinner sig i ett livshotande tillstånd (a.a.).  

Enligt Cullberg (2003) kan plötsliga och svåra yttre påfrestningar som att drabbas av 

sjukdom, till exempel en hjärtinfarkt, leda till en traumatisk krisreaktion. Denna reaktion 

kan delas in i chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Chockfasen 

varar från ett kort ögonblick till några dygn. Ofta kan den drabbade vara lugn utåt men 

inom patienten råder kaos. I reaktionsfasen tvingas den drabbade att öppna ögonen för det 

som har skett efter att tidigare har försökt blunda och komma ifrån det.  Patienten försöker 

att finna någon mening i situationen och frågar sig ofta varför händelsen har inträffat. I 

denna fas görs patientens försvarsmekanismer synliga då patienten reagerar på händelsen. I 

bearbetningsfasen är det akuta skedet förbi och patienten börjar återigen vända sig mot 

framtiden istället för att tänka på det förgångna. För den som har en kronisk sjukdom 

innebär övergången till denna fas ett accepterande av tanken att leva med sjukdomen resten 

av sitt liv. Nyorienteringsfasen innebär att patienten har gått vidare med sitt liv, nya 

intressen har ersatt de förlorade. Händelsen kommer finnas kvar men endast som ett minne 
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som inte behöver hindra livskvaliteten. Dessa faser är inte alltid klart åtskilda, ibland kan 

de vara invävda i varandra och i vissa fall kan någon av dem helt saknas (a.a.). 

Bemötande av patienter i kris är ofta avgörande för hur krisen bearbetas. I många fall 

behöver patienten saklig information som bör upprepas flera gånger, speciellt när patienten 

har fått en hotande diagnos som till exempel en hjärtinfarkt. Informationen tas dock emot 

dåligt i chockfasen vilket vårdpersonalen bör ta hänsyn till.  Viktigast att tänka på är dock 

att anpassa informationen efter patientens kunskapsnivå och förmåga att ta till sig det som 

sägs (Cullberg, 2003).  

PROBLEMFORMULERING 

Människor som drabbas av hjärtinfarkt måste se på livet med nya ögon och göra stora 

livsstilsförändringar på grund av sjukdomens konsekvenser. Det är viktigt att skapa en 

samlad bild av dessa patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen för att 

kunna genomföra en god omvårdnad. Om inte detta lyfts fram kan inte vårdpersonalen gå 

dessa patienters problem till mötes. Det finns många studier om hjärtinfarktpatienternas 

upplevelser, men få som fokuserar på att studera upplevelsen av hälsa och välbefinnande i 

självbiografiska böcker. Då patienten väljer att skriva en självbiografi om sina upplevelser, 

antar vi att sjukdomens konsekvenser är så pass angelägna för patienten att han eller hon 

vill berätta dessa vidare. Författarna tror att en patients berättelse kan skilja sig i en intervju 

jämfört med den egna text som framkommer i en självbiografi. Patienten kan i en 

självbiografi ta upp det han eller hon tycker är viktigt, utan att eventuellt påverkas av 

forskarens frågor och språk. Författarna har därför valt att studera självbiografier och med 

hjälp av Katie Erikssons hälsokors belysa patienternas upplevelser i vardagen. På detta sätt 

kan studien visa hur patienterna upplever hälsa och välbefinnande och om detta stämmer 

överens med tidigare forskning.  

SYFTE  

Syftet med studien är att med hjälp av Katie Erikssons hälsokors belysa patienters 

upplevelse av hälsa och välbefinnande i vardagen efter en hjärtinfarkt.  
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METOD  

Då studiens syfte var att beskriva personers upplevelser valdes en kvalitativ ansats. Enligt 

Segesten (2012) syftar kvalitativa studier till att skapa förståelse för en person och dennes 

livssituation. Förståelsen för patienternas upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller 

behov kan fördjupas med hjälp av denna modell (a.a.). Metoden som använts är en 

litteraturstudie som baserats på självbiografier. Författarna har utgått ifrån kapitlet Att 

analysera berättelser (narrativer) av Dahlborg-Lyckhage (2012). Enligt henne förmedlar 

människan sina meningsfulla upplevelser, relaterat till olika situationer och sammanhang, 

med hjälp av språket. Språket förmedlas i sin tur vidare via berättelser i självbiografierna. 

En självbiografi kan därmed ge kunskap om hur det är att leva i en speciell situation, som 

exempelvis är präglad av sjukdom. Motivet för att göra en analys av självbiografier är 

bland annat att öka kunskapen om människans upplevelser samt skapa kunskap om hur en 

människa i sin livsvärld erfar hälsa/ohälsa (a.a.). Detta motiv stämmer överens med 

studiens syfte och därför valde författarna att använda sig av denna metod.  

Urval 

Inklusionskriterier var att litteraturen skulle belysa patienternas upplevelse av livet efter en 

hjärtinfarkt. Litteraturen skulle vara självbiografisk och vara skriven på svenska eller 

engelska. Exklusionskriterier för att begränsa litteratursökningen var examensarbeten, 

avhandlingar, skönlitteratur och litteratur som handlade om barn och ungdomar.  

Datainsamling 

Datainsamling av böcker genomfördes i LIBRIS för att hitta relevant litteratur. De sökord 

som användes från början var ”myocardial infarction” och ”heart infarction”, vilket gav 

826 träffar. För att avgränsa området lades sökordet ”patient*” till. Detta gav 162 

sökträffar. Då detta sökresultat ansågs för stort tog författarna hjälp från personal som 

arbetar på biblioteket på Högskolan i Skövde, för att få tips om sökord som skulle ge ett 

bättre resultat med färre träffar. Detta resulterade i sökorden ”hjärtinfarkt*”, ”myocardial 

infarction”, ”heart infarction”, ”självbiografi*”, ”biografi*”, ”sjukdomsberätt*”, 

”patientberätt*” samt ”patientupplev*”. Dessa sökord kombinerades med olika tecken (se 

bilaga 1) vilket resulterade i 18 träffar. Inklusions- och exklusionskriterierna användes för 

att finna relevant litteratur. Efter urvalet återstod fem svenska böcker som ansågs vara 

relevanta då böckerna var självbiografiska och innehöll patienternas upplevelser efter en 

hjärtinfarkt. Dock gick en bok inte att få tag på. De fyra återstående böckerna var följande: 

Hjärtat mitt: en bok om hjärtinfarkt, Hjärtats oro: anteckningar från ett vardagligt 

sjukdomsfall, Hjärtat mitt: en berättelse om hjärtbesvär och Att vilja leva (se bilaga 2).  
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Litteratursökning gjordes även i Mariestad stadsbiblioteks bibliotekskatalog. Sökordet 

”hjärtinfarkt” användes, vilket gav tolv träffar. Litteratur som gick utanför ramarna för 

inklusionskriterierna valdes bort och böcker som hittats tidigare förbisågs. Kvar blev då en 

relevant bok, Egen död. Efter att ha läst boken valdes den dock bort då den inte var 

relevant till studiens syfte. Inklusionskriterierna för denna studie innefattar även engelsk 

litteratur, varför även sökorden ”heart attack”, ”heart infarction” och ”myocdial infarction” 

användes i Mariestad stadsbiblioteks bibliotekskatalog. Dock resulterade denna sökning 

inte i några funna böcker. Sökning efter eventuell engelsk litteratur fortsatte därför i 

Adlibris Bokhandels sökfält. Sökordet ”heart attack” gav 82 träffar, där tre böcker ansågs 

relevanta till studiens syfte samt studiens inklusions- och exklusionskriterier. Dessa böcker 

var följande: Heart attack and back: Twenty years later, The widow-maker heart attack at 

age 48 och Heart attack! Then what!? (se bilaga 2). 

Analys 

Bearbetning av berättelserna gjordes utefter kapitlet Att analysera berättelser (narrativer) 

av Dahlborg-Lyckhage (2012). För att skapa en helhetsuppfattning av berättelserna lästes 

självbiografierna först igenom utan närmare eftertanke på detaljer. Under denna inläsning 

gjordes ingen aktiv analys då syftet var att skapa övergripande förståelse för berättelserna. 

Berättelserna lästes sedan igenom ett flertal gånger av båda författarna under själva 

analysprocessen då frågor ställdes till texten för att få fram studiens syfte ur berättelserna. 

Frågor som ställdes till berättelserna var ”Hur upplevde du vardagen efter din 

hjärtinfarkt?” samt ”Innebar dessa upplevelser hälsa och välbefinnande?”. Svaren 

markerades och skapade meningsbärande delar. De meningsbärande delarna skrevs ner 

med sidhänvisningar. Författarnas anteckningar jämfördes och diskuterades. Likheter 

kopplades mellan de olika meningsbärande delarna och kopplades sedan samman till 

kategorier som beskrevs och namngavs efter innehåll. Kategorierna är Känsla av 

osäkerhet, En stressad livssituation, En livslång sjukdom, Längtan efter en normal 

vardagstillvaro, Behov av stöd och information, Livsstilsförändringar samt En andra 

chans. Citat som var typiska för kategorierna valdes ut för att stärka innehållets betydelse. 

Varje kategori kopplades till Katie Erikssons (2000) hälsokors för att se patienternas 

upplevelse av hälsa och välbefinnande i vardagen. Kategorierna svarar på frågan ”Hur 

upplevde du vardagen efter din hjärtinfarkt?”. För att svara på frågan ”Innebar dessa 

upplevelser hälsa och välbefinnande?” kopplades varje kategori till Katie Erikssons (2000) 

hälsokors.  Kategorierna sattes sedan ihop till en sammanfattande text, en ny helhet.  

Vid analys av människors berättelser är det viktigt att vara öppen, följsam och på djupet 

försöka förstå textens mening. Detta innebär att ha tålamod och inte tolka texten utifrån 

egna antaganden. Öppenheten kan dock begränsas på grund av förförståelse. För att minska 

risken för detta kan personlig reflektion användas som ett redskap under analysen. Att 

reflektera över sin egen förförståelse kan göra personen medveten om sina förutfattade 
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meningar. Dessa kan sedan ställas åt sidan så att de inte påverkar analysarbetet (Dahlborg-

Lyckhage, 2012). För att skapa en öppenhet inför datamaterialet har författarna i denna 

studie därför diskuterat och reflekterat över sin förförståelse innan analysarbetet började. 

Analys av datamaterial genomfördes sedan med öppenhet till textinnehållet.    

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

De etiska ställningstagandena har diskuterats av författarna för att uppmärksamma detta 

område. Båda författarna har läst igenom all data och sedan diskuterat innehållet. Detta för 

att granska varandras syn på datainnehållet, komma fram till en korrekt gemensam 

tolkning och garantera att materialet används på ett sådant sätt att det inte förändras. 

Dahlborg-Lyckhage (2012) beskriver vikten av att vara öppen och att försöka låta texten 

visa sin mening. Detta för att man inte ska tolka texten efter egna antaganden och 

förutfattade meningar (a.a.).  

Att delta i en studie ska vara frivilligt och sekretess är något som måste respekteras 

(Hälsingforsdeklarationen, 2008). Författarna till de självbiografiska böckerna som ingår i 

denna studie har gjort ett val genom att publicera sin bok för allmänheten. Eftersom 

författarna har valt att publicera sin berättelse anses deltagandet i denna studie vara 

frivilligt och anses uppfylla ovanstående forskningsetiska aspekter. 
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RESULTAT 

Patienter som drabbas av hjärtinfarkt upplever en totalt förändrad livsvärld. På bara några 

minuter har patienterna gått från att känna sig helt friska till att nästan förlora livet. Detta 

är något som påverkar patienterna kraftigt och ofta innebär en stor chock. Under analysen 

av självbiografierna framkom sju kategorier som speglar patienternas upplevelser i 

vardagen efter en hjärtinfarkt. Kategorierna är Känsla av osäkerhet, En stressad 

livssituation, En livslång sjukdom, Längtan efter en normal vardagstillvaro, Behov av stöd 

och information, Livsstilsförändringar samt En andra chans. Varje kategori har kopplats 

till Katie Erikssons (2000) hälsokors för att få en bild av patienternas upplevelse av hälsa 

och välbefinnande i vardagen. För att tydliggöra kategoriernas fördelning i hälsokorset 

avslutas resultatet med en illustrerande figur. Figuren är tänkt att kunna underlätta för 

läsaren då den förtydligar vilka kategorier som innebär upplevelse av hälsa och 

välbefinnande för patienterna (se fig. 2, s17). 

Känsla av osäkerhet  

Resultatet visar att patienter som har haft en hjärtinfarkt känner glädje över att komma hem 

samtidigt som de saknar tryggheten på sjukhuset. Hemma finns ingen larmknapp att trycka 

på vid behov och avståndet till sjukhuset med kompetent personal är långt. Detta skapar 

känslor av osäkerhet, rädsla, panik och oro. Avståndet till vårdpersonal gör också att 

patienterna känner sig ensamma trots att anhöriga är närvarande. Detta på grund av att de 

anhöriga inte har den kompetens som vårdpersonalen har. I hemmet har patienterna själva 

ansvaret att avgöra om smärtorna i bröstet är allvarliga eller inte och det leder till 

osäkerhet. På sjukhuset kan de överlåta ansvaret till vårdpersonalen, vilket beskrivs som 

betryggande (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; 

Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006).  

”Att bli utskriven från det skyddade internat ett sjukhus är kan vara en frostig 

upplevelse. I värsta fall känner man sig som ett vilset barn …. Man lever ett 

kravlöst, skyddat och ombonat liv där det krävs ytterst få egna beslut.” (Börjesson 

& Johansson, 1995, s.51-52).  

När patienterna kommer hem känner de sig mentalt inte på samma nivå som innan och vet 

inte längre vad de klarar av i hemmet. Att inte längre veta vad man kan och inte kan göra 

beskrivs leda till osäkerhet. Vissa tror att de kan vara lika aktiva som innan hjärtinfarkten, 

medan vissa knappt vågar resa sig ur stolen (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 

2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006). 
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Vardagen fylls även av tankar och funderingar om sjukdomen och framtiden. Många frågor 

uppkommer under den första tiden hemma, till exempel ”Varför har just jag drabbats av 

hjärtinfarkt, det händer ju bara andra?”, ”Kommer jag någonsin att bli frisk?” samt ”Hur 

länge kommer jag att leva?”. Dessa funderingar skapar en känsla av att vara ömtålig och en 

osäkerhet inför framtiden. Osäkerheten inför framtiden kan också ses nattetid då 

patienterna är rädda för att somna och inte vakna igen. De tycker att det känns ovant och 

skrämmande att sova hemma efter tiden på sjukhuset. Nattens tystnad gör att de ligger och 

lyssnar på hjärtats slag för att höra minsta felslag. Nätterna innebär svår dödsångest hos 

patienterna och blir därför den jobbigaste tiden på dygnet (Börjesson & Johansson, 1995; 

Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 

2006).  

”Nu kommer skräcken och ångesten igen, jag märker att jag gråter. Ber till min 

mors gud, önskar att jag hade hennes orubbliga tro, ber om att få slippa fler av 

dessa nätter. Ber om att få dö, tigger om att få dö!” (Thuvesson, 2006, s.67).  

Trötthet och fatigue är något som patienter med hjärtinfarkt har beskrivit som en av de 

värsta begränsningarna i vardagen. Mentalt kan patienterna ibland känna sig redo för fysisk 

aktivitet, men vid minsta ansträngning kommer tröttheten direkt. Att till exempel äta en 

måltid kan vara en enorm påfrestning som kan leda till total utmattning för patienterna. 

Tröttheten kommer ofta plötsligt, vilket begränsar dem i vardagen. Begränsningen blir till 

slut till en osäkerhet då de inte vågar gå ut på grund av rädsla för att inte orka gå hem igen 

(Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; Lindqvist, 

2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006).  

”Jag gick runt lite i rummen, läste förstrött igenom den post som kommit utan att 

kunna koncentrera mig eller intressera mig för något och kände så plötsligt 

trötthetsdraperiet falla över mig som ett tungt sjok. Jag sökte mig till sängen och 

sjönk samman och somnade meddetsamma.” (Crafoord, 2004, s.141). 

Resultatet visar att känslor av osäkerhet är vanligt förekommande den första tiden i 

hemmet efter en hjärtinfarkt. Att känna denna osäkerhet är inte bara en obehaglig känsla 

som genomsyrar dagarna hemma, utan innebär också att vara begränsad och inte kunna 

leva på det sätt som patienterna önskar att leva. Patienterna känner sig inte tillfredsställda 

med situationen de befinner sig i och upplever därmed inte välbefinnande den första tiden i 

hemmet efter hjärtinfarkten (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; 

Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006). Känslan av osäkerhet 

i vardagen efter den genomgångna hjärtinfarkten innebär därför en upplevelse av 

illabefinnande samt förekomst av objektiva tecken på ohälsa. Enligt Eriksson (2000) är 

dessa patienter då i position D i hälsokorset (se fig. 2), de har verklig ohälsa.  
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En stressad livssituation  

Efter hemkomsten från sjukhuset beskriver patienterna att den nya livssituationen som 

hjärtinfarkten innebär skapar en stressad vardagsmiljö. Hemmet som tidigare har varit en 

lugn och trygg plats skapar nu stress på grund av sysslor som måste göras men som inte 

orkas med (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; 

Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006). Många personer känner även 

skuldkänslor mot de anhöriga för att de får ta mer belastning i vardagen (Crafoord, 2004; 

Fox, 2009; Giordano, 2007; Lindqvist, 2000). Detta skapar stress då de vill vara med och 

hjälpa till men inte orkar på grund av hjärtinfarkten (a.a.). 

”Alla husen, såväl bostadshus som uthus, behöver målas och underhållas i övrigt 

…. Istället för rekreation, exklusiv avskildhet och livskvalitet blir gården allt mer 

till ett stressmoment.” (Thuvesson, 2006, s. 132).  

Vissa känner även stress över de anhörigas ständiga oro för att en ny hjärtinfarkt ska 

inträffa (Börjesson & Johansson, 1995; Fox, 2009; Lindqvist, 2000). De känner sig 

övervakade av sina närstående som inte vill att de ska anstränga sig för hårt. 

Övervakningen kan till och med leda till känslor som ilska och irritation trots att de vet att 

det sker av välvilja från de närstående (a.a).  

”  … så fort någon av de närmaste kom hem började övervakningen. På samma sätt 

var det när vi var ute någonstans. Jag fick inte göra något. ”Orkar du gå så långt! 

Lyft inte där!” …. Dessa och många andra förmaningar fyllde tillvaron.” 

(Lindqvist, 2000 s. 79). 

Vardagen går också åt till att oroa sig för arbetstid som går förlorad på grund av 

sjukskrivningen (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; Lindqvist, 

2000; Thuvesson, 2006). Arbetet har tidigare varit en stor del av deras liv, men har nu 

försvunnit helt ur vardagen på grund av sjukdomen. Patienterna har svårt att släppa arbetet 

helt trots sjukskrivningen och blir oroliga av att inte få vara med och påverka på arbetet. I 

och med sjukdomen och den medföljande sjukskrivningen har en ny ekonomisk situation 

uppstått. Den dåliga ekonomin skapar stress och gör att deras vilja att återgå till jobbet blir 

ännu större. Tankarna som istället borde fokusera på återhämtning går åt till fel saker och 

skapar stress (a.a.). 

”The frustration I felt each and every day was huge as I struggled with not being at 

school on a daily basis and teaching like nothing had ever happened.” (Fox, 2009, 

s.113). 
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Resultatet visar att upplevelsen av stress är en vanligt förekommande känsla den första 

tiden efter genomgången hjärtinfarkt. Patienterna upplever stressen som negativ, vilket 

därför innebär en känsla av illabefinnande. Eftersom känslan av stress framförallt 

förekommer den första tiden efter genomgången hjärtinfarkt finns vanligtvis även 

objektiva tecken på ohälsa (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; 

Lindqvist, 2000; Thuvesson, 2006). Enligt Katie Eriksson (2000) skulle patienter som 

upplever stress efter genomgången hjärtinfarkt då hamna i position D i hälsokorset (se fig. 

2). Hjärtinfarkten medför att det finns objektiva tecken på ohälsa och upplevelsen av stress 

medför en känsla av illabefinnande. 

En livslång sjukdom 

Vardagslivet för en hjärtinfarktspatient beskrivs som en berg-och-dalbana både psykiskt 

och fysiskt. Vissa dagar är bättre än andra men sjukdomen kommer alltid att finnas kvar. 

De drabbade ser initialt hjärtinfarkten som en övergående sjukdomshändelse men väl 

tillbaka i vardagen inser de att det är en livslång sjukdom som ständigt kommer att göra sig 

påmind. Även om patienter med hjärtinfarkt känner sig friska efter en lång tids 

rehabilitering, kan till exempel den livslånga medicineringen göra att sjukdomen ständigt 

blir synlig (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; 

Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006).  

”Medicineringen, slutligen, innebär ju alltid en påminnelse om patientrollen. Varje 

gång jag stoppar i mig de dagliga pillerna får jag en påminnelse om att jag är och 

förblir en hjärtpatient.” (Crafoord, 2000, s. 206).  

Sjukdomen gör sig också påmind på grund av frågor från omgivningen om den drabbades 

hälsa. Detta kan göra att patienterna får känslan av att omgivningen inte längre ser dem 

som den person de en gång var. Sjukdomen har gjort att de ständigt ses som en skör person 

(Börjesson & Johansson, 1995; Fox, 2009, Lindqvist, 2000). 

”Jag gjorde under min rehabilitering många viktiga erfarenheter av hur lätt jag 

kunde placeras i ett sjukdomsfack av mina medmänniskor och dessutom att många 

med ett slags skadeglädje ville ha mig kvar där, också lång tid efter det att jag 

hämtat mig från min åkomma, som trots allt var tämligen lindrig.” (Crafoord, 2004, 

s.209).  

Att dagligen påminnas om sjukdomen trots friskhetskänsla upplevs av patienterna som 

påfrestande psykiskt och medför att patienterna inte upplever välbefinnande i dessa 

situationer. Beroende på var i rehabiliteringsprocessen patienterna befinner sig samt hur 

hårt kroppen har drabbats av hjärtinfarkten, kan patienterna antingen ha symtom eller vara 

symtomfri. Har patienten symtom innebär det att ha objektiva tecken på ohälsa. Är 
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patienten symtomfri saknas objektiva tecken på ohälsa (Börjesson & Johansson, 1995; 

Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 

2006). Enligt Katie Eriksson (2000) skulle en patient med symtom hamna i position D i 

hälsokorset (se fig. 2) då de har känsla av illabefinnande samt förekomst av objektiva 

tecken på ohälsa. En symtomfri patient skulle däremot hamna i position C i hälsokorset (se 

fig. 2) då de har en känsla av illabefinnande men har frånvaro av objektiva tecken på 

ohälsa (a.a.). 

Längtan efter en normal vardagstillvaro 

Resultatet visar att patienter som har genomgått en hjärtinfarkt upplever en stark önskan 

om att återgå till en normal vardagstillvaro. Denna önskan uppkommer vanligtvis direkt 

efter insjuknandet och bibehålls under hela rehabiliteringstiden. Patienterna beskriver att 

de innan hjärtinfarkten har sett sig själva som odödliga. De vet om att de har levt dåligt, 

stressat för mycket och ofta pressat sig själva för hårt. De har tidigare trott att 15-timmars 

arbetsdagar, stillasittande och fet mat inte har påverkat dem. De inser nu att det dåliga 

levernet har påverkat dem negativt och går tillbaka till vardagen med vetskapen att livet 

inte varar för evigt. Önskan om att återgå till en normal vardagstillvaro innebär därför inte 

att återgå till dåliga rutiner, utan snarare att kunna utföra normala vardagsaktiviteter som 

de klarat av innan hjärtinfarkten (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 

2009; Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006). 

”I accepted my status unconditionally, meaning I would recover at the prescribed 

pace and I would fully resume all my previous activities (not lifestyle) and become 

even stronger without any limiting handicaps or restrictions.” (Giordano, 2007, s.6). 

Resultatet visar att patienter som genomgått hjärtinfarkt har något betydelsefullt i sin 

vardagstillvaro som de önskar att återgå till som ger dem lugn. Detta kan till exempel vara 

att orka gå ut och gå med sin hund, att kunna ta en fisketur, att orka skriva på sin bok eller 

att pyssla i trädgården. När de återigen kan genomföra dessa aktiviteter känner de glädje 

och tillfredsställelse (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 

2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006).  

”I would suggest very strongly that every heart attack victim find something in their 

life that provides for a degree of tranquility or perhaps simplicity. In my instance, 

that tranquility takes the form of my horses …. I find myself totally at ease and 

calm when I ride my horses.” (Fox, 2009, s.60).  

Att sträva efter en normal vardagstillvaro beskriver patienterna som något positivt. Själva 

processen att sträva efter rimliga mål i vardagen ses som tillfredsställande och innebär 

välbefinnande (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; 
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Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006). Enligt Katie Eriksson (2000) skulle en 

patient med symtom som strävar efter en normal vardag hamna i position A i hälsokorset 

(se fig. 2) eftersom de har känsla av välbefinnande men förekomst av objektiva tecken på 

ohälsa.  En symtomfri patient skulle däremot hamna i position B i hälsokorset (se fig. 2) då 

de har en känsla av välbefinnande samt har frånvaro av objektiva tecken på ohälsa (a.a.). 

Behov av stöd och information 

Resultatet visar att behovet av stöd och information hos hjärtinfarktpatienter är stort under 

hela rehabiliteringsfasen. Det anses betydelsefullt med god kontakt med vårdpersonalen. 

Information om sjukdomen, händelseförloppet samt psykiska faktorer värderas högt. God 

information gör att de känner sig mer delaktiga i sin vård, vilket underlättar tillfrisknandet. 

Informationen minskar även oron hos patienterna och höjer känslan av kontroll. 

Vårdpersonalens förmåga att stödja och lyssna på tankar och frågor är också något som 

värderas högt då det får patienterna att känna sig uppmärksammade (Börjesson & 

Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 

2011; Thuvesson, 2006). Crafoord (2004) och Thuvesson (2006) upplever att 

vårdpersonalens förmåga att prata om psykiska faktorer är bristfällig. Att få prata om det 

psykiska måendet anser de kan minska oro och rädsla i vardagen.  

”De psykiska faktorerna vävs in i den kroppsliga sjukdomen så tätt att de inte kan 

skiljas åt. Den psykologiska behandlingen borde därför också vävas in i all 

behandling och rehabilitering …. Ett sådant tänkande förefaller dock idag 

främmande för rationell sjukvård.” (Crafoord, 2004, s. 138-139). 

”Jag har också alltid kunnat nå min läkare, sjukgymnast eller kurator. De har alla 

hjälpt till att ge mig ett mer meningsfyllt liv.” (Lindqvist, 2000, s. 91).  

Att få träffa andra patienter som har genomgått hjärtinfarkt beskrivs som stärkande då de 

kan dela erfarenheter och upplevelser med varandra. De behöver inte känna sig ensamma i 

sin situation, vilket hjälper dem att anpassa sig till det nya livet. Patienterna beskriver att 

de har fått möjlighet att göra detta genom hjärtrehabiliteringen som sjukhuset erbjuder. De 

beskriver att de både har fått och kunnat dela med sig av information vilket har varit ett 

stort stöd i rehabiliteringsprocessen (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 

2009; Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006). Att själv söka 

information om sin sjukdom ger också ett stöd. Det leder till ökad kunskap och förståelse 

och beskrivs hjälpa dem att acceptera sin sjukdom (Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano; 

2007; Lindqvist, 2000).  
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”Det var viktigt och stimulerande att få höra om andras hjärtproblem, att jag inte 

var ensam. …. Vi blev mer än medlemmar av en grupp. Vi blev vänner för det liv 

vi har kvar.” (Lindqvist, 2000, s.68).  

Stöd och information från omgivningen är något som värderas högt och som påverkar 

hjärtinfarktpatienternas väg tillbaka till en rofylld vardag. Information som är bra och 

relevant leder till minska oro och därmed en högre känsla av välbefinnande. Bristande 

information kan däremot leda till ökad oro och en känsla av illabefinnande (Börjesson & 

Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 

2011; Thuvesson, 2006).  Detta innebär att alla fyra positionerna i hälsokorset (se fig. 2) 

kan upplevas beroende på given informationen och stöd (Eriksson, 2000).  

Livsstilsförändringar 

Tiden efter en hjärtinfarkt beskrivs som en svår period då patienterna behöver anpassa sig 

till en ny livsstil. Vissa patienter tycker att dessa livsstilsförändringar är svåra att acceptera 

och genomföra, medan andra tycker att det blir en naturlig del i rehabiliteringen. Oavsett 

hur accepterade livsstilsförändringarna är hos patienterna anses de utgöra en stor del av 

vardagslivet och anses påverka vägen tillbaka till ett välmående liv (Börjesson & 

Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 

2011; Thuvesson, 2006). 

”The more I learned, the more I realized just how much work I had in front of me to 

accomplish.” (Fox, 2009, s.49).  

Hjärtrehabilitering i grupp, som alla hjärtinfarktpatienter erbjuds vara med i, beskriver de 

som mycket viktig både fysiskt och psykiskt för att klara av livsstilsförändringarna. De 

upplever att hjärtrehabiliteringen hjälper dem att ändra livsstil och återfå hälsan. Många 

anser att träningen som anpassas efter deras förmåga får dem att må bättre och känna sig 

stolta över sina framsteg. (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; 

Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006). 

”Samtidigt gjorde mig de här enkla gymnastiktimmarna något gott för mitt fysiska 

välbefinnande. Jag blev alltmer övertygad om att det gick bra att röra sig, springa, 

anstränga sig i de olika kroppsställningarna.” (Crafoord, 2004, s.156). 

Resultatet visar att vissa har svårare än andra att anpassa sig till och bibehålla 

livsstilsförändringarna i hemmet. En positiv attityd samt beslutsamhet anses hjälpa 

patienterna att genomföra livsstilsförändringarna (Giordano, 2007; Crafoord, 2004). För 

vissa patienter blir råden och motivationen till en förändrad livsstil dock mer avlägsna ju 
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längre tiden går eftersom de objektiva tecknen efter hjärtinfarkten gradvis försvunnit 

(Börjesson & Johansson, 1995; Fox, 2009; Thuvesson, 2006). Även att ha bekanta som dör 

i hjärtinfarkt trots sunda levnadsvanor kan göra att patienterna tappar tron på 

livsstilsförändringarna och får svårare att genomföra dem. Det är först efter förvärrade 

symtom som patienterna förstår allvaret och kan genomföra förändringarna (Börjesson & 

Johansson 1995; Lindqvist, 2000; Thuvesson, 2006).  

”I samma takt som styrkan kom och tröttheten försvann blev råden från sjukhuset 

allt mer avlägsna.” (Lindqvist, 2000, s.32). 

Beroende på inställning och attityd har alla hjärtinfarktspatienter olika förutsättningar för 

att klara av livsstilsförändringarna. Upplevelsen av välbefinnande i dessa situationer beror 

dels på hur accepterade förändringarna är och dels på motivation. De patienter som ser 

livsstilsförändringarna som en naturlig del i rehabiliteringen har accepterat situationen och 

mår bra med de förändringar som ska göras, de upplever välbefinnande. De patienter som 

har svårare att anpassa sig till förändringarna trivs inte i situationen och upplever istället 

illabefinnande. Under den tid då anpassning till livsstilsförändringarna sker kommer 

symtomens svårighetsgrad variera kraftigt. Vissa dagar finns objektiva tecken på ohälsa 

och vissa dagar inga tecken alls (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; 

Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006). Detta innebär att alla 

fyra positionerna i hälsokorset (se fig. 2) är representerade under tiden då 

livsstilsförändringarna sker (Eriksson, 2000).   

En andra chans 

Resultatet visar att patienter som genomgått hjärtinfarkt upplever att de får en andra chans i 

livet, de inser att de inte är odödliga. Denna nya livssyn genomsyrar alla självbiografier 

som ingår i resultatet och anses av patienterna vara en av de största källorna till 

livskvalitet. Hjärtinfarkten har fått dem att leva livet fullt ut och inte ta livet för givet. 

Drömmar är något som nu prioriteras och inte längre något som läggs på hyllan för 

framtida upplevelser. Patienterna beskriver omvärderingar om vad som är viktigt i livet, 

tidigare bekymmer har minskat till en bråkdel. Varje ny dag som de får vakna upp leder till 

glädje. Patienterna ser saker i vardagen som de aldrig tidigare har lagt märke till och som 

de idag värdesätter på ett nytt sätt (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 

2009; Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006).  

”Jag bestämmer mig för att leva mer än någonsin, ta vara på livet optimalt här och 

nu. Det är kanske en dumdristig och naiv livsfilosofi, men det är mitt livs viktigaste 

beslut …. Livet får en helt annan dignitet, angelägenhetsgrad, när man lärt känna 

döden.” (Thuvesson, 2006, s. 72). 
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I och med den nya livssynen uppskattar patienterna även familj och vänner på ett nytt sätt. 

Tiden tillsammans ses som mer dyrbar, varje minut uppskattas till fullo. Utan familjens 

hjälp skulle de inte klara av att ta sig tillbaka till livet (Börjesson & Johansson, 1995; 

Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 

2006).  

”I realized during these conversations just how much family tends to pull together 

during difficult times. I started to again appreciate the closeness of the family I 

grew up with but also the family that I have now.” (Fox, 2009, s. 71).  

Patienterna beskriver att den ändrade livssynen ger ökad livskvalitet. Objektiva tecken på 

sjukdomen kan dock komma att vara med dem genom hela livet eftersom symtom vid 

ansträngning kan förekomma, men de har ändå en känsla av välbefinnande då de har fått en 

ny livssyn (Börjesson & Johansson, 1995; Crafoord, 2004; Fox, 2009; Giordano, 2007; 

Lindqvist, 2000; Molesko, 2011; Thuvesson, 2006). Enligt Katie Eriksson (2000) skulle en 

patient med symtom hamna i position A i hälsokorset (se fig. 2) då de har känsla av 

välbefinnande men förekomst av objektiva tecken på ohälsa. En symtomfri patient skulle 

däremot hamna i position B i hälsokorset (se fig. 2) då de har en känsla av välbefinnande 

samt har frånvaro av objektiva tecken på ohälsa (a.a.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Resultatets kategorier indelade i människans hälsopositioner (Eriksson, 2000, 

s.48). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att beskriva patienternas upplevelser valdes en litteraturstudie 

baserad på självbiografier. Självbiografierna har inneburit en intressant läsning då 

böckerna innehåller detaljerade beskrivningar av patienternas vardag. Deras tankar, åsikter 

och känslor synliggörs på ett tydligt sätt och gör det lätt för läsaren att sätta sig in i och 

förstå hur det är att leva i den speciella situation som hjärtinfarkten innebär. Metodvalet 

har därför varit relevant till studiens syfte. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) kan 

människor i självbiografier regissera sina liv. Det är ofta det som sticker ut, det vill säga 

det spännande som finns med, medan det självklara ofta är osynligt. Det finns alltid ett 

urval av vad som skrivs och därmed även saker som valts bort (a.a.). Detta kan ses som en 

svaghet för studiens tillförlitlighet då viktiga delar kan utelämnas som är viktiga för 

resultatet.  

För att hitta relevanta självbiografiska böcker genomfördes sökning i de kataloger som 

nämns i metoddelen. På grund av bristande kunskap om litteratursökning togs hjälp emot 

av kompetent personal som arbetar på biblioteket på Högskolan i Skövde. Sökorden som 

användes och sätten som orden kombinerades på anses därför vara av god kvalitet. Efter 

urvalet av sökningen återstod fyra böcker vilket ansågs vara ett för litet antal för att studien 

skulle bli tillförlitlig. Engelsk litteratur, som från början hade tänkts uteslutas ur studien för 

att underlätta läsningen, inkluderades därför. Detta medförde att totalt sju böcker kunde 

analyseras, vilket ansågs vara tillräckligt många för att kunna genomföra en pålitlig studie.  

Nu i efterhand kan ses att antalet böcker och dess innehåll var tillräckligt underlag då de 

gav den information som behövdes för att skapa datamättnad, vilket av författarna anses 

stärka studiens tillförlitlighet. 

Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) ska resultatets kategorier belysas med citat från de 

analyserade självbiografierna för att fånga innehållet. Författarna till studien anser att detta 

har gett texten en djupare innebörd samt gjort texten mer levande för läsaren. Författarna 

anser också att citaten har hjälpt till att stärka studiens resultat och trovärdighet eftersom 

det är patienternas egna ord som används. 

I de självbiografiska böcker som används i resultatet insjuknar patienterna i hjärtinfarkt 

från sent 80-tal till sent 00-tal. Under denna långa tidsperiod har det hänt mycket inom den 

svenska sjukvården gällande behandling och omvårdnad av hjärtinfarktspatienter. I och 

med dagens PCI-behandling har vårdtiden på sjukhus efter hjärtinfarkt förkortats kraftigt 

samtidigt som vårdpersonalens kunskap om hjärt- och kärlsjukdomar har ökat. Patienterna 
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i självbiografierna har därmed fått olika typer av behandling och haft olika lång vårdtid på 

sjukhuset. Vårdtiden på sjukhuset är något som kan tänkas påverka patienternas 

vardagstillvaro i hemmet eftersom de har bättre möjlighet att få kunskap om och acceptera 

sin sjukdom på sjukhuset. I denna studie har ingen hänsyn tagits till hur länge patienterna 

är inskrivna på sjukhus. Detta kan tänkas vara bra att fokusera på i framtida forskning.  

Tre av resultatets böcker är skrivna av patienter från USA medan fyra av självbiografierna 

är skrivna av svenska patienter. Resultatet visar inte på några skillnader i 

hjärtinfarktpatienternas upplevelser länderna i mellan. Bristande bakgrundsfakta om den 

amerikanska sjukvårdens riktlinjer för vård och behandling av hjärtinfarktspatienter kan 

ses som en begränsning av denna studie. Författarna till studien ser däremot inte detta som 

någon svaghet eftersom studien syftar till att beskriva patienters upplevelser efter en 

hjärtinfarkt oberoende av bakomliggande eller pågående behandling.  

Under litteratursökningen upptäckte författarna att det inte fanns några självbiografier 

skrivna av kvinnor. En begränsning i denna studie är därför att samtliga självbiografier är 

skrivna av män, trots att studiens syfte både riktar sig till män och kvinnor. I denna studie 

har författarna valt att inte fokusera på genusskillnader, utan haft inställningen att 

självbiografierna är skrivna av patienter, inte av män. 

Katie Erikssons (2000) hälsokors valdes som teoretisk utgångspunkt då hon framhäver 

hälsa som ett komplext fenomen som är relaterat till hela människan. Hon beskriver hälsa 

som en upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande och därmed inte som en motsats 

till sjukdom, vilket stämmer överens med vårdvetenskapens syn på hälsa (a.a.). Denna syn 

delas även av författarna till denna studie och därför valdes Katie Erikssons hälsokors som 

utgångspunkt. Användningen av hälsokorset har inneburit en viss tolkning för att få fram 

om de olika kategorierna innebär välbefinnande eller illabefinnande för patienterna. Denna 

tolkning var en förutsättning för studiens resultat eftersom frågor inte kunde ställas direkt 

till patienterna, vilket kan ses som en svaghet för studiens tillförlitlighet.  

Resultatdiskussion 

Denna studies resultat överensstämmer till stor del med den tidigare forskning som 

författarna har tagit del av (Al-Hassan & Sagr, 2002; Brink, Karlsson & Hallberg, 2006; 

Hutton & Perkins, 2008; Kristofferzon, Löfmark & Carlsson, 2007; Kristofferzon, 

Löfmark och Carlsson, 2008; Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003; Wiles & Kinmoth, 

2001). Däremot har vissa delar fått en annan betoning i studiens resultat. Längtan efter en 

normal vardagstillvaro har i tidigare forskning till exempel framhävts som något negativt 

(Kristofferzon m.fl., 2008; Ostergaard-Jensen & Petersson, 2003; Wiles & Kinmoth, 

2001). Detta resultat visar däremot att det är en tillfredsställande process som innebär 



   
 

20 
 

välbefinnande för patienterna. Att se på sin hjärtinfarkt som en andra chans i livet och 

omvärdera sin livssyn är ett annat exempel som fått en ny betoning i resultatet. Enbart en 

liten del av den forskning som författarna tagit del av har framhävt att patienterna upplever 

en omvärderad livssyn (Kristofferzon m.fl., 2008). I självbiografierna genomsyrar det 

däremot hela innehållet och upplevs vara en stor del av patienternas vardag. Ytterligare en 

del som fått en annan betoning i resultatet är den extrema trötthet som 

hjärtinfarktpatienterna upplever. I den tidigare forskning som författarna tagit del av, 

visade endast en artikel (Brink m.fl., 2006) att trötthet efter hjärtinfarkt är en av de största 

begränsningarna i vardagen. I detta resultat framkommer tröttheten som en av de största 

begränsningarna i alla självbiografier. Att dessa delar har fått en annan betoning antas bero 

på att denna studie bygger på självbiografier, där patienterna själva får fokusera på det de 

tycker är viktigt, jämfört med en intervjustudie där deltagarna kan påverkas av forskarens 

frågor och språk. 

Resultatet visar att upplevelsen av hälsa och välbefinnande efter en hjärtinfarkt är skiftande 

beroende på situation, omgivning, vårdpersonalens engagemang samt hjärtinfarktens 

svårighetsgrad. Gemensamt för alla självbiografiska böcker som ingår i resultatet är dock 

att patienterna har lättare att uppleva hälsa och välbefinnande ju längre tiden går efter 

insjuknandet. Detta beror antagligen dels på att de fysiska symtomen är som värst tidigt i 

rehabiliteringsprocessen och dels på att patienter som har drabbats av hjärtinfarkt 

genomgår en stor förändring. Enligt Merleau-Ponty (1997) är det genom våra levda 

kroppar som vi förhåller oss till omvärlden och skapar oss en identitet. Om kroppen 

förändras till exempel som konsekvens av sjukdom, förändras då även människans identitet 

och förhållande till omvärlden. För att acceptera dessa förändringar krävs därför tid och 

tålamod (a.a.). Detta bekräftar att det är svårt att uppleva hälsa och välbefinnande tidigt i 

rehabiliteringsprocessen innan förändringarna är accepterade. 

Tidigare forskning som författarna tagit del av visar att patienter som har drabbats av 

hjärtinfarkt genomgår en krisreaktion (Cullberg, 2003; Eikeland, Haugland & Stubberud, 

2011; Hutton & Perkins, 2008; Ostergaard-Jensen & Peterson, 2003; Wiles & Kinmoth, 

2001). Krisreaktion innebär bland annat känslor av stress, rädsla och osäkerhet. Detta 

stämmer överens med resultatet som visar att känslor av osäkerhet och stress är vanligt 

förekommande i början av rehabiliteringsprocessen. I en krisreaktion kan det vara svårt att 

uppleva hälsa och välbefinnande, vilket förklarar varför det kan vara svårt för 

hjärtinfarktspatienter att uppleva hälsa och välbefinnande tidigt i rehabiliteringsprocessen.    

Resultatet visar att alla fyra hälsopositionerna i hälsokorset finns representerade i 

vardagstillvaron hos patienter som har genomgått hjärtinfarkt. Detta resultat var väntat av 

författarna, men med tanke på den tidigare forskning som författarna tagit del av, 

förväntades dock känslan av illabefinnande vara mer vanligt förekommande. Resultatet 

visar att antalet situationer som kan innebära välbefinnande (position A och B) är lika 

många som antalet situationer som kan innebära illabefinnande (position C och D). Att se 
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på sin hjärtinfarkt som en andra chans i livet och omvärdera sin livssyn är något som bidrar 

till att höja antalet situationer som innebär välbefinnande i detta resultat. Den tidigare 

forskning som författarna har tagit del av har inte lyft fram detta i så hög grad men denna 

studies resultat visar att en ändrad livssyn är en av de största delarna i vardagstillvaron hos 

hjärtinfarktspatienter. Längtan efter en normal vardagstillvaro bidrar också till att höja 

antalet situationer som innebär välbefinnande. Detta är något som tidigare har framhävts 

som negativt, men resultatet visar att det är en tillfredställande process som innebär 

välbefinnande.  

Resultatet visar att vissa patienter som drabbats av hjärtinfarkt känner sig överbeskyddade 

av sina närstående. Detta kan delvis kopplas till bristande information från vårdpersonalen. 

Enligt McLean och Timmins (2007) gör bristen på information att de närstående inte vet 

vad hjärtinfarktspatienten får och inte får göra, vilket leder till att de blir överbeskyddande. 

Detta visar hur viktig informationen är både för patienter och anhöriga för att minska deras 

oro.  

Patienter som har drabbats av hjärtinfarkt upplever psykiskt illabefinnande i flertalet 

situationer, bland annat på grund av rädsla, stress och osäkerhet. För att minska det 

psykiska illabefinnandet upplevs återigen stöd och information från vårdpersonalen vara 

viktigt. Detta överensstämmer även med den tidigare forskning som författarna har tagit 

del av. I de självbiografiska böcker som används i resultatet insjuknar patienterna i 

hjärtinfarkt från sent 80-tal till sent 00-tal. Trots denna långa tidsperiod har patienterna haft 

liknande upplevelser gällande stöd och information från vårdpersonalen, det vill säga att 

bra information och stöd förbättrar det psykiska måendet. Trots att patienterna i studien 

påvisar betydelsen av detta för det psykiska måendet, framkommer det att för lite av 

vårdpersonalens tid och engagemang läggs på stöd och information. Med tanke på att hjärt- 

och kärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och med tanke på att 

behovet av stöd och information har funnits under en lång tid, borde vårdpersonalens 

arbete gällande detta vara mer utvecklat. Skulle mer tid läggas på att informera patienterna 

om de psykiska faktorer som kan uppkomma efter en hjärtinfarkt, skulle antagligen inte det 

psykiska illabefinnandet behöva vara så stort. Till exempel överraskas patienterna över hur 

jobbiga nätterna är i hemmet. Trots att den nattliga ångesten är vanligt förekommande 

beskriver ingen av patienterna i resultatet att de blivit informerade om detta innan 

hemgång. Enligt Eldh (2010) ger god information en ökad patientdelaktighet vilket bidrar 

till en ökad känsla av kontroll. Detta bekräftar att god information leder till minskad känsla 

av osäkerhet eftersom patienterna är delaktiga i sin vård.  

Resultatet visar att stöd och information, inte bara från vårdpersonal utan även från andra 

personer som drabbats av hjärtinfarkt, minskar det psykiska illabefinnandet. De drabbade 

behöver inte känna sig ensamma i sin situation, vilket hjälper dem att anpassa sig till det 

nya livet. Detta resultat visar att stöd och information från andra hjärtinfarktspatienter 
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påverkar patienternas vardag på ett positivt sätt, vilket inte har lyfts fram i tidigare 

forskning som författarna tagit del av.  

Kliniska implikationer 

Denna studie kan ge vårdpersonal förståelse för hur en patient som drabbas av hjärtinfarkt 

upplever hälsa och välbefinnande i vardagen. Om vårdpersonalen har kunskap om hur livet 

påverkas efter en hjärtinfarkt kan det hjälpa dem att få en bättre förståelse för patientens 

situation, vilket kan göra vården mer anpassad till hjärtinfarktpatienten. Kunskap om 

patientens upplevelser kan också hjälpa vårdpersonalen att ge rätt information innan 

utskrivning. Det kan leda till att patientens rädsla i vardagen minskas. Till exempel 

överraskas patienterna över den extrema trötthet de kände trots sömn och vila, vilket ledde 

till oro och onödig begränsning i vardagen. Om vårdpersonalen informerar patienterna om 

denna komplikation innan hemgång kan de få en bättre förståelse för detta och därmed 

minskad rädsla.  

Slutsats 

Resultatet visar att upplevelsen av hälsa och välbefinnande efter en hjärtinfarkt är skiftande 

beroende på situation, omgivning, vårdpersonalens engagemang samt hjärtinfarktens 

svårighetsgrad. Känsla av osäkerhet och stress är vanligt förekommande den första tiden 

efter en hjärtinfarkt och innebär upplevelse av illabefinnande. Patienterna upplever att de 

dagligen påminns om sin sjukdom trots friskhetskänsla, vilket också innebär känsla av 

illabefinnande i vardagen. Att drabbas av hjärtinfarkt medför att patienterna behöver 

anpassa sig till livsstilsförändringar för att förhindra återinsjuknande. Upplevelsen av 

välbefinnande under tiden som livsstilsförändringarna sker beror dels på hur accepterade 

förändringarna är och dels på motivation. Livsstilsförändringar kan därför innebära både 

välbefinnande och illabefinnande. Strävan efter en normal vardagstillvaro samt en 

omvärderad livssyn är upplevelser som innebär välbefinnande hos hjärtinfarktspatienter. 

Även upplevelsen av stöd och information från vårdpersonal och omgivning är något som 

värderas högt och beskrivs leda till välbefinnande. Resultatet visar att antalet situationer 

som kan innebära välbefinnande är lika många som antalet situationer som kan innebära 

illabefinnande. Alla fyra hälsopositionerna i hälsokorset finns representerade i 

vardagstillvaron hos patienter som genomgått hjärtinfarkt. Resultatet visar även att 

patienter har lättare att uppleva hälsa och välbefinnande ju längre tiden går efter 

insjuknandet. 
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 Bilaga 2 

RESUMÉ AV SJÄLVBIOGRAFIER 

Börjesson, Anders. Hjärtat mitt: En bok om hjärtinfarkt (1995). 

Anders Börjesson älskar sitt arbete som programledare i radio, trots att det innebär långa 

stressiga arbetsdagar utan lunch. Hösten 1989 drabbas han dock av en hjärtinfarkt, vilket 

tvingar honom att vara borta från arbetet och genomföra flertalet livsstilsförändringar. 

Boken består av två delar varav Anders i den första delen av boken beskriver Anders sina 

upplevelser efter hjärtinfarkten, hur sjukdomen har påverkat den dagliga tillvaron samt 

inställningen till livet. I bokens andra del ställer Anders faktafrågor om hjärtinfarkt som 

besvaras av läkaren Bengt W Johansson.  

Crafoord, Clarence.  Hjärtats oro (2004). 

En natt år 2001, efter att läkaren och psykoanalytikern Clarence Crafoord har avslutat en 

bok, drabbas han av en hjärtinfarkt. I boken skildrar han sina tankar och upplevelser av 

insjuknande och rehabilitering. Han reflekterar över olika själsliga processer som pågår 

inom en patient, som till exempel rädsla, dödsångest och drömmar. Sjukdomen som 

drabbade honom medför ett slags hjärtats oro som tidigare varit okänt för honom. 

Fox, Patrick J. The widow-maker. Heart attack at age 48 (2009). 

Patrick J Fox lever ett glatt och förnöjt liv tillsammans med sin familj i en stad i Illinois, 

USA, där han arbetar som lärare. För 25 år sedan fick Patrick fastställt att han hade högt 

kolesterol, vilket har gjort att han sedan dess har levt ett hälsosamt liv med välbalanserad 

kost och regelbunden träning. Den 31 mars 2008, då han sitter i skolan och förbereder för 

dagens lektioner, får han en obehaglig smärta i ryggen som kommer att förändra hans liv. 

Smärtan visar sig vara en massiv hjärtinfarkt som medför att hans hjärta stannar sex 

gånger. I boken berättar Patrick sina upplevelser av att drabbas av en massiv hjärtinfarkt 

vid 48 års ålder. Han vill förmedla sina känslor till andra personer i samma situation och 

berättar framförallt om familjens betydelse för tillfrisknande. 

Giordano, Ross J.  Heart attack and back: Twenty years later (2007). 

Ross J Giordano drabbas vid en ålder av 47 år av en svår hjärtinfarkt. Boken skildrar både 

hans rehabilitering och de livsstilsförändringar han genomgår. Han går från ett ohälsosamt 
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liv med en stressad arbetssituation, för lite motion och dåliga tobaksvanor till att bli en 

renlevnadsmänniska. Han ser boken som en motivationsguide till ett nytt leverne för sina 

läsare. Giordano är en överlevare och vill genom boken föra sina positiva tankar vidare till 

andra hjärtinfarktspatienter.    

Lindqvist, Lars-Åke. Hjärtat mitt: En berättelse om hjärtbesvär (2000). 

Frilansjournalisten Lars-Åke drabbas vid 51 års ålder av en hjärtinfarkt. Hjärtinfarkten 

kommer som en chock och får honom att ändra sin syn på livet och inser att han måste 

ändra sina levnadsvanor. Han beskriver tiden efter den första infarkten, vården på 

sjukhuset, vikten av hans familjs stöd, operationen och efterföljande komplikationer i 

boken. Han beskriver i boken sin positiva livssyn och att livet från och med nu bara kan bli 

bättre.   

Molesko, Norman. Heart attack! Then what? (2011). 

Norman Molesko drabbas av två hjärtinfarkter med sju dagars mellanrum. I boken berättar 

han om sina upplevelser av att vara hjärtinfarktpatient. Han skriver, med en poetisk prägel, 

om tankar, känslor och attityder som han har upplevt under ett års tid efter insjuknandet. 

Norman skildrar sin väg mot en positiv livsstil, trots att han under resten av sitt liv kommer 

att vara en hjärtinfarktspatient.  

Thuvesson, Johnny. Att vilja leva (2006). 

Johnny drabbas vid 60-års ålder av en kraftig hjärtinfarkt. Han beskriver den ångestfulla 

upplevelsen och hur han på egen hand tar sig gående till sjukhuset. I boken skildrar han 

tankar om döden och de ångestfulla nätterna han i början upplever i hemmet. Han 

beskriver även hur hjärtinfarkten påverkar hans leverne negativt. Han tvingas sälja gården 

som han håller så kär, på grund av att han inte fysiskt och ekonomiskt klarar av att sköta 

den längre. Under denna tid förlorar han även sin hund och kamrat, Bamse. Detta tar 

honom hårt och livet känns tungt.  Trots alla motgångar känner han en stor tacksamhet till 

livet och att han får finnas till. Johnny visar genom boken att han vill leva och att han har 

tänkt göra det länge till.   


