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Förord 
Denna undersökning hade inte kunnat genomföras utan männen från hjärt-lungföreningen. Jag 

vill därför tacka för att de ställde upp och på vilket sätt de delade med sig av sina erfarenheter. 

Vidare vill jag tacka min handledare Ingela Enmarker för hennes råd samt snabba 

bedömningar av inlämnat material, vilket har varit en förutsättning för att arbetet med 

uppsatsen har fortskridit framåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



     

     

 

   

Abstract 

Title:  Experiences of coping and salutogenic factors among heart- lung diseased men 

   - An interview study 

 

Author: Tomas Jönson 

Mentor: Ingela Enmarker 

 

 

This report was a qualitative interview study about coping and salutogenic factors among five 

heart lung diseased men. The purpose was to make increased understanding about which’s 

different coping strategies men used to manage their sickness and live a healthy life. The 

author also wanted to illustrate different factors which was salutogenic and of importance for 

the coping capacity in the informant’s life. Through lift forward the individual variance it was 

hoped that these factors and coping strategies from the informant would be illustrated. This 

was important among other things for which factors health care personnel in rehabilitation of 

heart-lung diseased men could strength more. The interviews was analysed through content 

analysis. Three themes from coping and salutogenic theories were formed and under these 

different categories. Different activities and social factors was some of the most expressed 

way to cope with the sickness and promote health. Social factors were in some way in all 

themes; Copingstrategies, Important factors for the copingcapacity and Salutogenic factors. 

Different activities occurred in the themes Copingstrategies and Salutogenic factors. Social 

factors and activities were therefore important in many perspectives. The Heart lung diseased 

association was also important in many ways, among other things for activities and social 

community but the association also educated the informants. 
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Sammanfattning 

Denna rapport var en kvalitativ intervjustudie om coping och salutogena faktorer bland fem 

hjärt- lungsjuka män. Syftet var att få ökad förståelse om vilka olika copingstrategier män 

använde för att hantera sin sjukdom och leva ett hälsosamt liv. Vidare ville författaren belysa 

olika faktorer som var salutogena och var av betydelse för copingförmågan i informanternas 

liv. Genom att lyfta fram den individuella variansen var förhoppningen att dessa faktorer och 

copingsstrategier skulle belysas. Detta ansågs ha betydelse för vilka faktorer som bland annat 

vårdpersonal inom rehabilitering av hjärt-lungsjuka män kunde stärka ännu mer. Intervjuerna 

analyserades genom innehållsanalys. Utifrån coping samt salutogena teorier formades tre 

teman från intervjumaterialet och under dessa bildades olika kategorier. I kategorierna 

belystes särskilt att olika aktiviteter och sociala faktorer var några av de viktiga sätten att 

hantera sjukdomen och bidra till hälsa. Sociala faktorer ingick på något sätt i alla teman; 

Copingsstrategier, Faktorer av betydelse för copingförmågan samt temat Salutogena 

faktorer. Aktiviteter av olika slag fanns med i temana Copingstrategier samt Salutogena 

faktorer. Sociala faktorer och aktiviteter spelade därför en roll i flera perspektiv. Hjärt-

lungföreningen var även en viktig kugge på många sätt, bland annat då den innebar en social 

gemenskap, olika aktiviteter samt utbildning om sjukdomen för informanterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Coping, Salutogen, Känsla av sammanhang, Hälsopsykologi, Hjärt-lungsjuka 
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1. Introduktion      

Att ha en sjukdom innebär att man behöver anpassa sitt liv i högre grad än andra människor 

som är friska. Coping är ett begrepp som beskriver de olika psykologiska 

anpassningsstrategier en individ använder vid olika svårigheter i livet. Valet av en 

copingstrategi görs utifrån hur en svårighet värderas i relation till ens copingresurser, vilket 

kan vara resurser som socialt stöd och självkänsla (Rydén & Stenström, 2000). Trots de 

påfrestningar som till exempel sjukdom innebär, lyckas en del människor skapa ett för de 

meningsfullt liv och en fungerande vardag. Detta kan förklaras dels av deras copingstrategier 

men även av olika salutogena teorier, som fokuserar på betydelsefulla friskfaktorer i personen 

och dess omgivning. Antonovsky anses (1991) vara upphov till det salutogena perspektivet 

genom begreppet känslan av sammanhang (Kasam), vilket belyser hur människor kan leva ett 

liv i välbefinnande trots de påfrestningar som livet innebär. Kasam står alltså för ett 

friskhetsperspektiv istället för patogenetiskt- sjukdomsperspektiv. Sharpe och Curran (2005) 

har gjort en litteraturöversikt över forskning i hur individer anpassar sig till sjukdom. De 

påtalar att det finns individer som trots stora svårigheter med sjukdomar ändå formar ett 

meningsfullt liv utan att få några kliniska psykologiska problem. Vidare beskriver de att det 

saknas ett integrerat perspektiv som beskriver hur dessa människor utvecklar en positiv 

mening i sina liv. Avsikten med denna studie är att belysa hur personer anpassar sig till livet 

efter en svår sjukdom. 

 I Folkhälsorapport 2005 (Socialstyrelsen 2005) beskrivs hjärt-kärlsjukdomar vara ett av 

de största folkhälsoproblemen i Sverige, även om problemen minskat under perioden 1987-

2002. Lungsjukdomarnas utveckling har förbättrats i vissa avseenden, men under 1990-talet 

har kvinnor ökat med 85 % i dödsfall till följd av Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och 

30 % i lungcancer. Männens insjuknande i KOL ökade med 8 % medan 

lungcancerinsjuknandet minskade med 8 % under 1990-talet (Socialstyrelsen 2005), KOL och 

lungcancer orsakas framförallt av rökning. Trots stora ökningar i dödlighet för kvinnor i 

rökrelaterade sjukdomar står männen fortfarande för den större delen. Även hjärtbesvär är 

vanligare bland män då de stod för 60 % av alla akuta hjärtinfarkter mellan 1987- 20041. 

Männen drabbas även tidigare i livet av hjärtinfarkt och lungsjukdomar jämfört med kvinnor. 

KOL och olika hjärtdiagnoser är även några av de vanligaste sjukdomarna bland äldre 

(Socialstyrelsen 2005). Gemensamma orsaker till för många av hjärt-lungsjukdomarna är 

                                                 
1 http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2007/9578/2007-42-4.htm 
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levnadsvanor. Några orsaker som kopplas till hjärt-lungsjukdomar är tobak, alkohol, 

matvanor, för lite motion och psykosocialstress (Socialstyrelsen 2005). Mycket av 

rehabiliteringen går därför ut på att ändra de negativa levnadsvanorna.  

 Rehabiliteringsbegreppet är flertydigt och har även utvecklats från att enbart varit 

medicinskt till att även innehålla sociala, psykologiska samt arbetsorganisatoriska faktorer 

(Bäckström, 1997). Rehabilitering innefattar enligt Socialstyrelsen att människor får möjlighet 

”till ett självständigt liv” samt ”deltagande i samhällslivet”2. I Folkhälsoinstitutets elva 

folkhälsomål framhålls just att delaktighet och inflytande i samhället har betydelse för att 

stärka folkhälsan och minska hälsoproblemen. Målet är därför att öka människors delaktighet 

i samhället3. Däremot framhåller Folkhälsoinstitutet det svåra i att säga vad det är som denna 

högre delaktighet bidrar med till den ökade hälsan.  

 

1.1 Coping 

Copingstrategier är inte alltid bra, utan de kan ibland vara nedbrytande. Ofta använder en 

individ flera olika copingstrategier i kombinationer i förhållande till situationen. Lazarus och 

Folkman (1984) beskriver problemfokuserad och emotionellt inriktad coping. 

Problemfokuserad coping innebär att man aktivt försöker göra något åt situationen som att 

söka mer information eller ändra målsättning. Emotionellt inriktad coping innebär istället att 

man exempelvis distanserar sig och intalar att situationen inte är så oroväckande. Vissa 

könsskillnader har påträffats vad gäller copingstrategier. Ptacek, Smith och Zana (1992) visar 

att män använder mer problemfokuserad coping jämfört med kvinnor. Kvinnorna visade sig 

istället använda fler copingstrategier. Emellertid har det även visat sig inte finns några 

könsskillnader i coping (Neto, 2004). Hur man hanterar sin sjukdom beror även på 

sjukdomens art, ålder, personliga faktorer, kultur samt hur lång tid en person har haft 

sjukdomen. Att kulturen spelar roll i coping har Neto (2004) visat på. Han undersökte hur 

äldre människor i Portugal och Kanada (60-83 år) hanterade sin ensamhet. Bland annat så 

visade det sig att religion och tro spelade en större roll för hanteringen av ensamheten för 

kanadensarna. Religionen hade inte en mindre betydelse i Portugal, men hade en annorlunda 

roll där.  

 Rotter (1966) beskriver vidare i sin sociala inlärningsteori om Locus of control. Extern 

control innebär om man som person lägger kontrollen av exempelvis sin sjukdom hos andra 

personer i omgivningen. Intern control innebär att man istället tror sig kunna påverka sin 

                                                 
2 http://app.socialstyrelsen.se/termbank/QuickSearchBrowse.aspx, 
3 http://www.fhi.se/upload/ar2007/Rapporter%202007/elva_folkhalsomal.pdf 
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sjukdom. Rotter ser dessa förhållningssätt som inlärda och baserade på tidigare händelser i 

livet. Det behöver dock inte vara så att tidigare misslyckande gör en människa till externt 

kontrollerande utan det är tolkningen som individen gör av situationen. En person med 

mycket misslyckanden tidigare kan således vara intern i sin kontroll på grund av att 

tolkningen varit på ett visst sett av dessa händelser. Positivt stöd från omgivningen i 

uppväxten kan även bidra till en inre kontrolluppfattning (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 

En människas livshistoria och inlärda beteende påverkar således även hanteringen av en 

sjukdom. 

 I en översikt av copingforskningen beskriver Folkman och Moskowitz (2000) att för 

mycket fokus ligger på negativa effekter av coping, istället anser de att det behövs mer fokus 

på positiva effekter. De anser att det finns positiva affekter (känslotillstånd) vid stressfyllda 

upplevelser från människor som t ex. drabbas av sjukdom. Dessa kan även finnas under 

samma tidsperiod tillsammans med negativa affekter. Den positiva affekten har betydelse för 

att människor med kroniska tillstånd blir mer kreativa och breddar sitt perspektiv. Dessutom 

har den en buffrande effekt mot stressfyllda händelser. Vidare beskriver Folkman och 

Maskowitz att kvalitativ metod har stor betydelse för att forskningen om positiva affekter ska 

kunna utvecklas. Detta eftersom man vid kvalitativa studier desto mer kan ta del av de 

individuella mönstren genom människors berättelser. Persson och Rydén (2006) beskriver i 

sin studie att nyanser i copingstrategier upptäcks i högre grad genom intervjuer jämfört med 

exempelvis standardiserade frågeformulär. De har i en kvalitativ intervjustudie försökt få 

djupare förståelse om effektiv coping hos funktionshindrade. Genom denna typ av 

undersökning anser de att informanternas verkliga kontext studeras och hur en effektiv coping 

kan innebära att varierade copingstrategier används olika beroende på situation. Resultatet 

som framgick vid intervjuerna visade hur de funktionshindrade hanterade större problem i 

livet på grund av sjukdomen, genom att erkänna verkligheten via problemreducerande 

aktiviteter och förändrade värderingar. Vidare var det viktigt att ha en tro på sig själv trots 

motstånd som man exempelvis mötte från andra människor på olika sätt. Att minimera det 

hotfulla som sjukdomen innebar och fokusera på det positiva gav informanterna även en typ 

av hopp. Det var även viktigt att ha socialt stöd från andra människor, speciellt det stöd som 

andra sjuka med liknande problem gav, samt ha förmågan att bryta en social isolering som 

sjukdomen kunde innebära.  

 

 

 



     

 

 

9 

 

 

Socialt stöd 

Cobb har visat att sociala stödet har framgångsrika effekter vid rehabilitering, stresshantering, 

krisbearbetning och coping (ref i Rydén & Stenström, 2000). Det finns dock flera definitioner 

kring vad socialt stöd är. En ofta förekommande indelning är att särskilja på socialt nätverk 

och upplevt socialt stöd.  

Sociala nätverket står här för ”antalet anhöriga och vänner som man har i sin omgivning, 

medan det upplevda sociala stödet avser hur stödjande man anser dessa personer vara i olika 

bemärkelser” (Rydén & Stenström, 2000, s.112).  Könsskillnader har även påträffats vad 

gäller socialt stöd. Kvinnor har visat sig använda det sociala stödet i högre grad vid 

svårigheter än män (Ptacek et al, 1992).  

 

1.2 Salutogena teorier  

Antonovsky var den som introducerade det salutogena perspektivet genom sitt begrepp känsla 

av sammanhang, förkortat Kasam. Han fick idén i en studie med israeliska kvinnor, där han 

bland annat jämförde kvinnors psykiska hälsa hos dem som varit i koncentrationsläger med en 

kontrollgrupp. Han blev då nyfiken på de 29 % som trots att de varit i koncentrationsläger 

hade en ganska god allmän psykisk hälsa (Antonovsky, 1991). Således utvecklades det 

salutogenetiska synsättet som frågar sig vad det är som gör att vissa människor bibehåller 

eller utvecklar hälsa trots olika svårigheter i livet. Kasam begreppet består av tre delar hur 

man uppfattar samt hanterar sitt liv: Hanterbarhet, Begriplighet och Meningsfullhet. Detta har 

utvecklats utifrån djupintervjuer som Antonovsky gjorde och där dessa tre teman 

återkommande fanns med. Av dessa begrepp anser Antonovsky att meningsfullhet är mest 

betydelsefullt. Meningsfullheten är motivationsfaktorn där människor poängterar vad som är 

viktigt i livet, vilket främjar engagemang. Hanterbarhet är hur man tror att ens resurser kan ta 

sig an de krav som uppkommer i livet. Begriplighet står för att en individ vid exempelvis 

krissituationer i livet klarar att strukturera och förklara dessa (Antonovsky, 1991). 

 Strang och Strang (2001) har gjort en kvalitativ intervjuundersökning av hur 

cancerpatienter och deras släktingar var kapabla att hantera, förstå och skapa en känsla av 

sammanhang. Vidare undersöktes om andligheten var ett stöd eller ett hinder i den stressfyllda 

situationen. Tillsammans undersöktes hur dessa aspekter relaterade till Antonovsky´s känsla 

av sammanhang. Kategorierna formades efter Kasam begreppets komponenter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighetskategorin anser de vara den kognitiva 
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komponenten och där informanterna bland annat framhöll vikten av att få information om 

sjukdomen, en osäkerhet i information bidrog till ökat kaos och ångest. 

Hanterbarhetskategorin beskrivs som den beteendemässiga komponenten och karakteriserades 

av informanternas tilltro till sin egen förmåga, vilket bidrog till ett aktivt sökande efter 

information. Av betydelse för denna hanterbarhet var även personer runt omkring informanten 

som vårdpersonal och släktingar samt även kvalitén på vården. För att distansera sig från 

sjukdomen var fritidsaktiviteter och arbete viktigt för hanterbarheten. I kategorin 

Meningsfullhet som ansågs vara motivationskomponenten, framhölls även här aspekter som 

nära relationer, arbete och fritidsaktiviteter. Skillnaden var att i denna kategori gav det en 

mening i informanternas liv. Meningen förändrades även genom en omvärdering av livet och 

acceptans av situationen med sjukdomen. Positiv omvärdering av livet och tron på sig själv 

var de mest framträdande strategierna i denna studie. Strang och Strang (2001) ger en 

sammanfattning av en person med ”fighting spirit” som klarade hantera sjukdomen relativt 

bra. Denna person karakteriserades av Tro, Hopp och Kärlek. En tro innebar i detta fall 

antingen tro på Gud, eller andra personer som läkare och sig själva. Hoppet innebar en positiv 

attityd till livet och kärleken var det som familj, vänner samt arbete gav.  

 Johnson (2004) undersökte kvantitativt Kasam: s relation till hälsa samt andra 

personlighetsegenskapers betydelse för Kasam. Studien belyste självförtroende- typ, locus of 

control, optimistisk ”fighting spirit” och copingstilens betydelse för Kasam. Johnsons resultat 

visar att Kasam var den starkaste prediktorn för hälsa jämfört med ovanstående 

personlighetsegenskaper. Dock visade det sig att en aktiv typ av självförtroende samt locus of 

control hade betydelse för en hög Kasam. Ett aktivt självförtroende innebär här att man har en 

aktiv strävan att undersöka samt få erfarenheter. 

 En god känsla av sammanhang liknar flera andra psykologiskt inriktade teorier, 

exempelvis intern locus of control, problemorienterad coping, resiliance samt robusthet 

(Rydén & Stenström, 2000). Resiliance kan beskrivas som att man har en positiv inställning 

till livet i stort, exempel på detta är ”maskrosbarn” som trots en uppväxt med svåra villkor 

ändå blir välanpassade i vuxen ålder (Sarafino, 2006). Kobasas (1979) teori om robusthet 

innebär en personlighetsegenskap som motverkar stressfaktorer. Robusthet delas in i tre 

faktorer: Engagemang, Kontroll samt Utmaning. Engagemang beskrivs som en motivation att 

intressera sig för olika aktiviteter. Kontroll innebär att man tror sig kontrollera tillvaron. 

Utmaning står för att de förändringar som livet innebär istället ses som möjligheter än som hot 

(Kobasa, 1979).   
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Rekreation och motivation 

Norling (2001) har gjort en dokumentation och analys av forskning kring hur rekreation kan 

ha hälsofrämjande betydelse framförallt för människor med olika psykiska besvär, men även 

verka hälsofrämjande för andra sjukdomsgrupper. Rekreationsaktiviteter kan i detta fall vara 

allt från umgänge, föreningsliv, djur och friluftsliv. Han påpekar att det i USA finns särskilda 

”rekreationsterapeuter” med i behandlingsteamen. Denna gren har alltså uppmärksammats på 

ett annat sätt och kanske i högre grad i USA. Utöver bättre fysisk hälsa beskriver Norling 

(2001) att forskning kunnat visa på bland annat positiva psykologiska effekter som bättre 

copingförmåga, högre grad av meningsfullhet och social gemenskap. Rekreation kan därför 

fylla en viktig funktion för sjuka då den kan ge ”ringar på vattnet”. Exempelvis ge mer 

positiva känslor som kan ge bättre copingförmåga, vilket i sin tur kan leda till att forma ett 

aktivt liv vad avser fritid, sysselsättning och rehabilitering. Iwasaki (2001) påtalar att få 

vetenskapliga studier belyser fritidsaktiviteters betydelse för copingförmågan. I denna 

kvantitativa studie beskrivs fritidsaktiviteters bidrag till hanteringen av dagliga svårigheter i 

universitets studenters liv, samt även dess effekt på det psykologiska välmåendet och mentala 

hälsan. Genom tron på att fritiden hjälper att hantera stress, påverkade fritiden hanteringen för 

deltagarna i denna studie. Den blev effektivare, var stressreducerande, gav mer belåtenhet 

över hur man hade hanterat stressen samt gav mindre mental ohälsa och högre psykologiskt 

välmående. Fritidsaktiviteter var även ett sätt att hantera situationer med stress, exempelvis 

som ett avbrott i en stressfylld period, vilket gav bättre strategier för att hantera fortsatta 

problem.  

 En faktor som även kan påverka hur människor upplever rehabilitering eller andra 

aktiviteter är individens motivation. Deci och Ryan (2000) beskriver tre typer av motivation; 

inre, yttre samt amotivation. Inre motivation har mer med att man gör något för nöjes skull 

och för den stimulans det ger. Det kan vara att lära sig saker, uppnå något för sin egen skull 

som att överträffa sig själv samt att delta i aktiviteter för att uppnå positiva känslor. Yttre 

motivation kan både vara självvalt och icke självvalt, denna motivation är mer inriktad på att 

uppnå belöningar av olika slag som ära och berömmelse. Amotivation är avsaknad av 

motivation på grund av olika anledningar, som till exempel upplevd brist på kapacitet och 

förmåga, eller upplevelse av att en uppgift är för krävande och att man tror att ens resurser 

inte är tillräckliga för att klara uppgiften. 
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Det finns alltså behov att lyfta fram mer positiv coping i forskning, bland annat hur människor 

trots svåra problem i sina liv ändå formar ett meningsfullt liv. Det salutogena perspektivet 

fokuserar på friskfaktorer, Antonovsky (1991) poängterar särskilt meningsfullhet. Kvalitativ 

metod anses ta fram de individuella mönstren hos människor och således hur olika 

copingstrategier och salutogena faktorer kan se ut hos människor. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Hur anpassar sig personer till livet efter av att ha drabbats av en hjärt- eller lungsjukdom? På 

grund av att män är mer drabbade av dessa sjukdomar samt att de drabbas tidigare i livet än 

kvinnor valdes dessa till studien, där syftet var att få ökad förståelse kring vilka olika 

copingstrategier män använder för att hantera sin sjukdom och leva ett hälsosamt liv. 

Författaren ville även belysa olika salutogena faktorer som var meningsfulla och verkade 

hälsofrämjande i informanternas liv. Syftet var även att lyfta fram faktorer som var av 

betydelse för copingförmågan. Genom att lyfta fram den individuella variansen var 

förhoppningen att dessa aspekter skulle belysas. Detta var viktigt för att bland annat 

verksamma inom rehabiliteringen av hjärt- lungsjuka män skulle kunna få mer kunskap om 

vilka olika faktorer som verkar hälsofrämjande och således bidra till att stärka ännu mer. 

 

Frågeställningar: 

– Vilka olika copingstrategier upplever informanterna att de använder för att hantera - 

sjukdomen och leva ett hälsosamt liv? 

– Vilka olika faktorer upplever informanterna bidra till meningsfullhet, ökad hälsa och vara 

av betydelse för copingförmågan? 

 

 

2. Metod 

2.1 Design 

En kvalitativ intervjustudie med hermeneutisk ansats tillämpades i detta arbete. Den 

kvalitativa hermeneutiken är en tolkningslära och försöker förstå sig på människans mening 

och handlande. Förståelse nås genom tolkningen och detta sker genom en process där 

forskaren växlar mellan helheten och delarna i det som tolkas. Detta kallas för den 

hermeneutiska cirkeln (Wedin & Sandell, 2004). Exempelvis transkriberingar av intervjuer är 

en del av det som tolkas men andra delar påverkar även tolkningen, vilket kan vara hur 
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personen har sagt något, personligheten och dess bakgrund. Tillsammans utgör alltså alla 

delar en helhet som även är viktig att ha till hands vid tolkningen. Tolkningen anses även 

grunda sig på att forskaren har förförståelse (Gronmo, 2006). Det är den förståelse som 

forskaren har innan själva studien, vilket kan vara tidigare erfarenheter i livet och tidigare 

forskning och teorier. För att förstå de människor som studeras använder alltså forskaren 

dessa kunskaper i sin tolkning och måste även vara medveten om att detta kan styra 

tolkningen i en viss riktning. Detta innebär att hermeneutiken grundar sig på att 

förutsättningslös forskning inte anses finnas och för att kunna tolka måste forskaren ha 

kunskap om det som studeras (Kruuse, 1998). Hermeneutiken kännetecknas vidare av en 

metodologisk öppenhet där forskaren anpassar sig efter den situation som uppstår (Kruuse, 

1998), vilket kan vara att anpassa språk efter bakgrundsinformation som forskaren får om en 

person som ska intervjuas.      

 Öppen intervjuform är något som fungerar väl ihop med den hermeneutiska ansatsen 

(Lantz, 1993). Meningen är att förstå informanterna genom att bidra till att deras egna 

berättelser framkommer. Forskaren studerar därmed det unika hos varje informant (Lantz, 

1993), vilket kan te sig väldigt olika hos informanterna. En halvstrukturerad intervju är 

förberedd med olika frågor och teman men ordningen är inte absolut bestämd utan kan 

förändras beroende på situationen. Forskaren kan även fördjupa sig i annan intressant 

information för studien som uppkommer (Kvale, 1997).  

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Hjärt- lungsjuka män med olika diagnoser som fanns under de hjärt- lungsjukas föreningar i 

Sverige valdes med ett bekvämlighetsurval. Urvalskriteriet som fanns var att försöka uppnå en 

jämn fördelning mellan hjärt- och lung diagnoser. I dessa föreningar finns sex olika 

hjärtdiagnoser samt åtta lungdiagnoser representerade. Astma sjukdomarna är dock inte 

representerade utan har ett eget förbund4. Undersökningen kom slutligen att innehålla fem 

män, varav två med lungdiagnoser och tre med hjärtdiagnoser. Samtliga hade haft 

diagnoserna sedan ett par år tillbaka. Alla individer var antingen ålders- eller sjukpensionärer. 

Den yngsta var 61 år och den äldsta 73 år. 

 

 

 

                                                 
4 http://www.hjart-lung.se/content.asp?nodeid=52 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna var öppna och halvstrukturerade genom olika teman i en intervjuguide (se bilaga 

1) som började med bakgrundfrågor och följdes av temat coping. Det andra temat innehöll 

frågor om salutogena faktorer. Copingtemat handlade om hanteringen av sjukdomen, dess 

förändring över tid samt frågor om kontakten med vården. Den sista frågan i copingtemat 

rörde underområdet sociala stödets betydelse för hanteringen av sjukdomen.  

Temat salutogena faktorer innehöll områdena meningsfullhet samt ett område med delaktighet 

engagemang och motivation. Det salutogena temat innehöll i huvudsak frågor om hjärt- lung 

föreningens samt andra aktiviteters betydelse för ökad hälsa. Den sista frågan bestod i att 

informanten fick tillägga något som han upplevde hade betydelse för studien, vilket eventuellt 

hade förbisetts tidigare i intervjun. Då den första intervjun låg två dagar innan de övriga 

kunde den intervjun fungera som ”provintervju”. Inga fler frågor lades dock till, utan denna 

första intervju fungerade huvudsakligen som en informationskälla på viktiga faktorer som 

författaren borde beakta under resterande intervjuer. Vilket kunde vara att fokusera på 

frågeställningar och syfte under intervjuerna samt hur frågor ställdes till informanterna. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

En ansvarig person på en förening för hjärt-lungsjuka tillfrågades per telefon om 4- 5 

individer i föreningen kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer. En kortare information gavs 

muntligen angående studien och senare skickades även ett informationsbrev (se bilaga 2) per 

e-post om studien till denne person. Författaren informerade den ansvarige personen på hjärt- 

lung föreningen om urvalskriteriet. Några dagar senare fick författaren namn på fyra män som 

kunde tänka sig ställa upp på intervjuer. Ytterliggare en man med hjärt- diagnos tillkom mitt 

under intervjuperioden då författaren kände att mer material behövdes för studien. Efter detta 

tillkom inte fler deltagare utan mättnad i intervjuerna ansågs föreligga då de sista intervjuerna 

gav liknande information som de tidigare gjorda intervjuerna.  

 Efter att forskaren fått namn och telefonnummer på deltagare kontaktades dessa och 

intervjutid gjordes upp. Informationsbrevet (se bilaga 2) skickades ut per post till deltagarna 

så att de hade det innan intervjuerna. En deltagare fick informationsbrevet på plats innan 

intervjun. Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om att intervjuerna skulle spelas 

in samt att de skulle behandlas konfidentiellt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Kontaktuppgifter till författaren och handledare stod på informationsbrevet. Intervjuerna 

gjordes i ett lugnt samtalsrum på en hjärt- lungförening och tog mellan 21 till 50 minuter. 

Information om att inledningsfrågor om bakgrunden skulle ställas inledningsvis gjordes samt 
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att forskaren sedan skulle gå in på huvudsyftet med intervjun. De fem intervjuerna spelades in 

med en bandspelare. Ett test av bandspelarens funktion och volym gjordes även på 

informanters samt författarens röst. Inledningsfrågorna syftade till att få kontakt och 

information om informantens bakgrund. Detta för att intervjun under kommande frågor skulle 

anpassas till informanten vad gäller formulering av frågor och språk, ge information till vilka 

frågor som skulle ställas senare i intervjun samt även ge förståelse av informantens situation. 

Författaren försökte i möjligaste mån att styra intervjun mot studiens syfte och 

frågeställningar, vilket kunde vara att lyssna på den mer pratsamme informanten men även 

kunna byta spår när det behövdes i sådana fall för att fokusera på studiens syfte. I 

motsatsförhållande gällde det att ständigt komma på nya frågor av relevans för den informant 

som inte utvecklade sina svar särskilt mycket på öppna frågor. Det gällde då hela tiden att ha 

fokus och följa upp intressanta områden som kom fram. När sista frågan ställts och forskaren 

tillförsäkrats att deltagaren inte hade något mer att tillägga avslutades intervjun. De flesta 

uppgav i denna sista fråga att de hade sagt det som var relevant för studien. Intervjuerna 

gjordes vardagar mellan klockan 10-17. Fyra av intervjuerna skedde inom en vecka samt den 

sista veckan efter.   

 

2.5 Dataanalys 

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys kan ha olika 

arbetsgång. Detta arbete baserade sig på Johannesson & Tufte (2003) innehållsanalys vilket 

de kallar ”analys av meningsinnehåll” och den arbetsgång som har använts är Malterud (1996 

ref. i Johannesson & Tufte, 2003). Avsikten är att få fram meningen i intervjutexter genom att 

få en överskådlig bild av teman som framkommit i intervjun. Malterud (1996 ref. i 

Johannesson & Tufte, 2003) delar in analys av meningsinnehåll i fyra stadier; helhetsintryck, 

kodning, kondensering samt sammanfattning. 

 De ljudupptagna intervjuerna transkriberades ordagrant. Transkriberingarna lästes först 

igenom flera gånger för att få en känsla av helhet samt upptäcka teman relevanta för studien 

(Johannesson & Tufte, 2003). I ett andra led plockades meningar relevanta för 

frågeställningarna ut samt omgivande text, så kallade meningsbärande enheter. Dessa enheter 

kodades sedan med ett eller flera ord som speglade innehållet i texten. Dessa kodord med 

meningsbärande enheter kortades sedan ned genom kondensering. I denna fas undersöktes om 

de kodade meningsbärande enheterna hos informanterna kunde slås ihop till mera allmänna 

kategorier. I den sista fasen sammanfattades det kondenserade innehållet till mer 

gemensamma kategorier under temana Copingstrategier, Faktorer av betydelse för 
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copingförmågan samt Salutogena faktorer. Efter detta lästes resultatet igenom flera gånger 

och en del kategorier togs bort eller slogs ihop med andra kategorier som ansågs spegla ett 

liknande innehåll. Ytterliggare förändringar gjordes på kategorier sedan handledaren läst 

materialet, då namnändring på kategorier gjordes och en kategori lades till samt att citat 

plockades bort eller kortades ned.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Skriftlig och muntlig information om konfidentiell behandling av datamaterialet samt att 

bandinspelning skulle ske har gjorts till deltagarna. De har även informerats skriftligt om 

undersökningens syfte, hur intervjumaterialet ska användas samt att de kan avbryta sitt 

deltagande när som helst under studiens gång. Den ende som har lyssnat på inspelningen av 

intervjuerna var författaren. Material i de utskrivna intervjuerna som eventuellt bedömdes 

kunna kopplas till någon person har tagits bort, exempelvis namn på personer, vissa 

fritidsintressen och orter. 

 

 

3. Resultat 

Resultatet är indelat i de tre temana Copingstrategier med tre kategorier och temana Faktorer 

av betydelse för copingförmågan samt Salutogena faktorer, som innehöll fyra kategorier var. 

Intervjupersoner anges som a-e. Bokstäverna är slumpvis valda för att personerna inte ska 

kunna identifieras genom den ordning de har intervjuats. 

 

Copingstrategier 

I sina utsagor beskriver här informanterna vilka olika strategier de har för att hantera sin 

sjukdom, speciellt vid större svårigheter samt hur hanteringen av sjukdomen förändrats över 

tid. Tre kategorier framkom som copingstrategier: Hantering av sjukdomen genom ett aktivt 

och socialt liv, Hantering genom erfarenhet och kunskap om begränsningar samt den sista 

kategorin Hantering genom acceptans av sjukdomen. 

 

Hantering av sjukdomen genom ett aktivt och socialt liv 

Flera beskrev vikten att koppla bort sjukdomstänkandet, vilket ibland skedde per ”automatik” 

då vardagen skulle skötas men även att utföra andra aktiviteter gjorde att man kopplade bort 

sjukdomen. Att söka upp sociala sammanhang fungerade som en distansering från sjukdomen. 
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Denne informant beskrev hur han distanserade sig från sjukdomen genom dagliga rutiner och 

sina friluftsaktiviteter, vilka även hade en social funktion:  

 

”Man måste ju se framåt hela tiden också, man kan inte bara gå och känna 
efter… man kan ju inte börja hänga upp sig på allting man måste ju vara i 
vardagen i alla fall ju så att. Det hjälper ju inte att gå och tycka synd om sig 
själv”(ip e). 
 
”Ja man försöker ju göra något. Det blir ju så… man kommer in i dagliga 
rutinerna så försvinner det mer och mer” (ip e). 

 

Vidare beskriver han om den sociala betydelsen i friluftsaktiviteten men även om motionen 

som hunden gav: 

 

”Ja men det är också väldigt socialt, fast på ett annat plan då men. Nej det är 
många som sitter hemma också så att, inte gör ett dugg. Det är väldigt 
betydelsefullt. För man behöver röra sig och det gör man ju i och med att man 
har en hund också, så måste man gå ut med den också, den kräver sin tid 
också” (ip e). 
 

En informant med lungsjukdom svarar på ett liknande sätt av självklarhet på frågan om hur 

han försöker tänka när det är jobbigt med sjukdomen och även hur han tänkte när det gäller att 

sysselsätta sig. Han beskrev även hur det gällde att hålla aktivitetsnivån uppe för att förhindra 

försämring av sjukdomen:  

 

”Tänka och tänka, det är bara göra som det är… Göra det i alla fall fast det är 
jobbigt” (ip b).  
 
”Ja, men det att syssla med, man kan ju inte sitta där rätt upp och ned, det går 
inte, det blir man ju inte glad av…” (ip b) 
 
”Och sen beror det på en själv också, beror på varje person själv hur den är 
alltså, hur den vill vara med… lite obekväm, men det är klart ska man börja 
göra så, då går det inte, man får inte börja slappna av inte, för då går det fort 
utför…” (ip b).  

 

Flera informanter beskrev hur deras aktiviteter fyllde en viktig funktion i deras liv och 

minskade grubbleri om sjukdomen, som ensamhet och sysslolöshet kunde ge. En informant 

beskriver om betydelsen av att vara aktiv på olika sätt. Han beskrev även att han bland annat 

inte varit någon föreningsmänniska innan han blev pensionerad, men att han blev aktivare 

sedan sjukskrivning och pensionering: 
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”Nämen jag tycker det är roligt ja, sitta hemma bara det går ju inte. Jag tycker 
det är roligt att göra folk till lags och vad ska jag säga… hjälpa folk och 
anordna som jag anordnar nu bussresor åt pensionärer då och jul middag och 
alla är glada och trevliga och sådär, nej det är skitroligt. Jag är mer aktiv nu 
än vad jag någonsin har varit förut. Förr hade jag aldrig en almanacka nu är 
jag tvungen att ha en. Förr då… ja då jobba man och sen var det inte mera. 
Men sen jag vart pensionerad och vart sjuk så har det satt fart (skratt)”(ip d). 
 
”… satt jag ensam då grubbla man väldigt mycket, men så fort det kom hem 
någon då kunde man visa sitt glada jag igen, liksom då glömde man…”(ip d). 
 
”… satt hemma och ”fy” tänkte jag och allting var tråkigt, men så kom det 
alltid någon ut i trädgården och då gick jag ut och prata med de och satt med 
dem, gamla ja arbetskamrater och sådär då och då tyckte jag att det vart 
mycket bättre. Prata om allting annat än mitt fel så att säga” (ip d). 
 

Det fanns flera som såg sina fritidsaktiviteter som komplettering till rehabiliteringen, en 

informant berättade om sitt golfspelande och att han aktiverade sig så mycket han kunde:  

 

”Där har du ju en av mina grejer som jag håller mig igång på alltså. 
Sommartid så är det ju det som gäller. Jag bor mer eller mindre ute på 
golfbanan. Det är komplement för då lägger vi om med gympor och grejer 
inom… man måste ju ha lite uppehåll på den sidan också vet du. Så blir det inte 
lika intensivt på xxxxsjukhuset men där har vi ju fortfarande aktiviteter. Så det, 
jag rör ju på mig så mycket jag bara kan helt enkelt” (ip c). 

 

Hantering genom erfarenhet och kunskap om begränsningar  

Flera informanter beskrev om hur de med tiden hade lärt känna sina begränsningar i kroppen 

vilket ofta skedde genom att pröva sig fram. En informant med hjärtdiagnos beskrev att han 

nöjde sig med det som han kunde göra för tillfället och en annan som prövade sig fram: 

 

”… nu känner jag hur mycket jag tål och orkar . Nu känner man den här 
maskinen (pacemakern) så att säga va. Jag vet ju mina… det där lär man sig 
väldigt lätt sina begränsningar. Det är ju som jag är med på hjärt- och lung 
gymnastiken. Och där gör man ju som… vissa saker som man inte orkar och då 
hoppar man över det bara och det är jättebra”(ip d). 
 
”Ja man gör ju det man kan och sen är det ju… man provar och testar hur 
mycket man orkar hela tiden ju så att. Det går ju inte bara att ta i och lyfta 
grejer det funkar ju inte. Det finns begränsningar på allting”(ip e). 
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De informanterna med lungsjukdom berättade om paniken med att inte få luft, vilket var 

vanligt de första gångerna de fick andnöd. De beskrev om vikten att försöka bibehålla ett lugn 

i sådana situationer samt om hur teknik och tankar hade utvecklats med tiden:  

 

”Ja man ska ta det lugnt, man ska ta det lugnt, så går det lättare. Det är så där 
det är, det är inte så lätt, vanan sitter där… Ja det är framförallt att ta det 
lugnt. Om man går ska man gå sakta så där att… då klarar man sig”(ip b). 
 
”Du vet då hade jag ju, då i början, i början hade jag ju själv panik stup i 
kvarten om man säger så åtminstone flera gånger om dagen. Idag så bryr jag 
mig inte om…, ja det ska jag inte säga att jag inte gör, för att rädslan finns där 
alltid att man inte ska få luft. Det är ju naturligt, men idag är jag inte rädd för 
det, för att nu lägger jag mig eller gör jag saker som gör att det är lättare… vi 
sitter alltid så här med armbågarna, som man öppnar så mycket man kan om 
man säger. Bara en sådan sak, de flesta vet du de kryper ned här i…, då trycker 
du ihop lungor och hela skiten, det är ju dubbelt så svårt alltså. Så det är 
mycket sådant och det har man ju fått lärt sig…”(ip c). 

 

Samme person beskrev även betydelsen av att lära av andra lungsjuka för att få mer 

erfarenhet: 

 

”… och sedan erfarenheten själv då att man lever tillsammans med massa 
sådana här människor, man träffar väldigt mycket likasinnade och det gör ju 
det att man får ju väldigt mycket rutin…” (ip c).  
 

Flera informanter beskrev även hur hjärt- lung föreningen fyllde en lärande roll om 

sjukdomen. En informant beskrev att han lärde sig saker som ett led i sitt engagemang i 

föreningen:  

 

”Det som faktiskt har spelat störst roll det är faktiskt att jag själv är aktiv i 
föreningen alltså. Eftersom jag själv lär ut vissa saker så har jag också varit 
noga att lära mig vissa saker. Det är nog sådana saker, samspelet mellan mig 
och föreningen där som, som betyder väldigt mycket” (ip a). 

 
Hantering genom acceptans av sjukdomen 

Flera informanter berättade även om hur de accepterade sjukdomen och läget, vilket de tyckte 

ledde till bättre hantering av sjukdomen. En informant beskrev om sin förändrade syn på 

sjukdomen idag jämfört med när han fick besked om sjukdomen för första gången. En annan 

beskrev sin acceptans och leva efter sina förutsättningar så gott det går:  
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”Nu ser jag mycket lättare på det och kan prata mycket mera om det och för nu 
har jag kommit i den situationen att nu kommer ju folk och frågar mig” (ip d). 
 
”Det går ju inte att göra något åt det, det är som det är. Det är bara och 
försöka leva som vanligt som möjligt, som man orkar. Det är ingenting man kan 
ändra på”(ip e). 

 

Flera gav intrycket av att det går att leva ett ganska hyggligt liv ändå förutsatt att man just 

accepterade situationen. Som en beskrev det:  

 

”… jag har ju kommit i det stadiet så jag har ju accepterat allting och utifrån 
det så försöker jag bara göra så gott man kan. Jag lever ganska bra i alla fall, 
sedan är man väl lite optimistisk ändå och säger sig att man håller sig flytande, 
det är inga problem liksom. Man försöker och låta det inte va något problem 
helt enkelt”(ip c). 

 

Samme person ansåg att hans tidigare liv hade en del i hans acceptans:  

 

”… du vet jag är nöjd med det jag har. Jag, om jag skulle få börja om igen så 
skulle jag inte ändra på mig ett dugg. Jag hade så roligt under min uppväxt 
dessutom, så det, det finns inte bättre. Jag tror inte det alla fall, det kan jag inte 
tänka mig. Och jag menar jag behöver det inte heller, jag kräver inget mer. Jag 
är nöjd med mitt liv kan man säga” (ip c). 

 

Samma informant berättade om att hur han trodde att den positiva inställning hos sig själv var 

en faktor som påverkade hanteringen av sjukdomen: 

 

”… de tycker jag jämt är glad och där har du då en grej som är kanske är min 
bästa sida. Att om jag inte är det, sätta mig ned och gråta åt det kan man väl 
inte göra. Utan det är bättre att skratta åt skiten för att det är mycket liksom 
lättare att acceptera det. För så är det ju men, det är ju väldigt svårt och få… 
folk blir ju väldigt nere när de får problem och det, givetvis gör ju jag det med 
det, blir ju hemskt nere när man har problem… man får ju ta det med en 
klackspark också en del grejer för att du ska ju göra det. Misslyckas gör ju alla 
människor. Det är sådant som händer bara”(ip c). 

 

Faktorer av betydelse för copingförmågan 

Här beskrivs hur olika faktorer har betydelse för informanternas copingförmåga av sin 

sjukdom. Dessa faktorer har delats in i kategorierna Socialt stöd av personer med liknande 

erfarenheter, Socialt stöd av familj, Relation till vårdpersonal samt Information om 

sjukdomen. 

 



     

 

 

21 

Socialt stöd av personer med liknande erfarenheter  

Flera beskrev att människor med liknande problematik hade en lugnande effekt i form av 

socialt stöd, en informant beskrev betydelsen av socialt stöd speciellt i början:  

 

”Ja man vart ju rädd, jag vart ju väldigt rädd å chockad kan man väl nästan 
säga att man vart, jag gick ner mig väldigt å sådär men hur det var så… jag 
fick ju kontakt med hjärt- lung för det första och då såg man ju att det finns ju 
de som varit mycket värre sjuka än vad jag varit, det hjälpte mig väldigt 
mycket. Just kontakten med ja… å så flera som bekanta till mig som haft infarkt 
och blivit opererade by pass och sådär, så man prata ju mycket med de” (ip d). 

 

Vidare beskriver han vilken skillnad han upplevde att vänner med egen erfarenhet av 

hjärtsjukdom har jämfört med andra sociala kontakter, speciellt i det inledande skedet av 

sjukdomen då han ventilerade med en kamrat:  

 

”Och sen våran närmaste kamrat han har också haft hjärtinfarkt och sådär och 
han berätta mycket för mig, vi satt och prata mycket. Jag var ju nästan så att 
jag ville gå till en psykolog ibland då när man var nere, men då ringde jag 
honom och prata ut och sådär då och det har också hjälpt mig mycket vänner 
och sådär… Jag tror att de här som har haft då hjärtinfarkt de pratar jag 
lättare med om min situation än vad jag pratar med min familj…”(ip d). 

 

Socialt stöd av familj 

Att familjen har en viktig roll för många som intervjuades var något som framkom. Kanske 

var det något som man inte tänkte på så mycket, men som en informant beskrev hur de kände 

en på ett speciellt sett samt en annan som beskrev sin familjs betydelse som avgörande för 

hanteringen av sjukdomen: 

 

”Jo men de ställer upp ju och frågar och pratar och kollar hur man mår. Det är 
ju tryggheten är ju där då. De (familjen) ser ju också om man inte mår bra” (ip 
e).  
 
”Ja men det är ju jätteviktigt, visst är det de, det är a och o för att har du det 
bakom dig så kan man spränga berg i strängt taget va. Skulle det vara 
motsatsen så är det ju jättesvårt, det måste va jättesvårt”(ip c).  

 

Det var dock inte alltid positivt utan kunde även försvåra sjukdomshanteringen, speciellt i 

början. En informant beskrev svårigheten för honom när familjen överdrev i sina reaktioner 

vilket han ansåg bero på att de inte hade tillräckligt med kunskap om sjukdomen:  

 



     

 

 

22 

”Det var nästan lite överdrivet jag fick inte göra någonting i början innan de 
också lärde sig att jag inte är handikappad på så vis, jag kan faktiskt gå själv 
(skratt). Nämen det vart ju lite överdrivet i början, det vart det för de visste inte 
heller inte hur de skulle hantera en hjärtsjuk, det visste de inte men… ”(ip d). 

 

En informant beskrev även han om vikten av att få familjen att acceptera sjukdomen i början 

eftersom det annars blev en pressande situation:  

 

”… och du vet det har ju familjen svårare å göra än vad jag själv har. För att 
jag vet ju vad jag har och de vet ju hur jag känner mig men de har det väldigt 
svårt i början speciellt har de... det är så viktigt, det är nästan viktigare vet du 
för de blir ju en press på en om man säger om man inte har familjen med sig. 
För att jag hade en hustru som hade väldigt jobbigt och acceptera och hon 
skällde ut läkare och allt möjligt vet du (skratt), så att de nästan grät va. Man 
kan ju ha roligt åt det idag men det är faktiskt ett jätteproblem, för dem att 
förstå, för att du ser ju själv jag ser ju inte speciellt sjuk ut. Och det säger de 
alltid så fort man träffar mig: ”vad du ser pigg ut” säger man och det är man 
ju definitivt inte”(ip c). 

 

Informanten beskrev vidare problematiken med att familjen glömde att han var sjuk vilket 

samtidigt var en drivkraft att även göra saker på egen hand: 

 

”Ja visst, och sedan glömmer de bort att jag är… att jag liksom inte orkar 
någonting, till exempel och då får jag ju press på mig och det där är ju 
jättesvårt och det är viktigt att de låter bli va, för att… sedan är det ju liksom 
lite av en drivfjäder själv, om du förstår vad jag menar? skulle man sätta sig 
ned och bara ta emot och sätta sig ned och alla sköter allting åt en då… då är 
man snart ute, så det är inget bra” (ip c). 

 
Relation till vårdpersonalen 

Flera beskrev hur de hanterat sin sjukdom på ett bra sätt på grund av den goda vård de fått och 

de positiva relationerna till vårdpersonalen. En informant berättade om sin tacksamhet av bra 

relationer till läkare:  

 

”Nej jag hade väldig tur, för dels så jobbade jag så jag hade läkare på jobbet 
första gången som hjälpte mig först och sådär. Det har varit positivt hon har 
alltid kommit och fråga hur man mår och trots att jag hade blivit flyttad till xxx 
sen då så, hon kom i varje fall hon. Hon kom och fråga hur man mår och 
förklara lite grand och sådär. Kontakten med läkare har nog varit väldigt bra” 
(ip d).  

 

Relationen till läkare beskrevs även vara en faktor som låg bakom hur han upplevde 

information man fick:  
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”Det är nog väldigt viktigt att en läkare måste förklara lite, för många gånger 
kanske de bara kilar förbi på rond till exempel, man har ju tusen frågor och det 
har min läkare varit fantastisk, han har stanna och vi har blivit kompisar mer 
eller mindre. Det uppskattar… fantastiskt och när man träffar han privat på 
stan så kan han ställa sig fråga hur man mår och, jag menar sådär och det är 
värt mycket” (ip d). 

 

Just att bli lyssnad på och tagen på allvar hade en viktig funktion för denne informant samt att 

personalen gav en trygghet i ett känsligt läge med sjukdomen:  

 

”Vården i sig är ju helt fantastisk. Det är ju helt otroligt vilken vård man får 
som, i varje fall som en hjärtpatient, det är det jag har upplevt. Nej jag tycker 
det är helt underbara människor. Ja de är så proffsiga så det är inte bara sant. 
Så där blir man omvårdnad… Ja och sen lyssna de på en hela tiden också vad 
man säger, de skiter ju inte i det bara och bara vänder ryggen åt och så sticker, 
utan de står ju alltid och lyssnar och så kommer de alltid och frågar hur man 
mår… de är jättekunniga och det sitter ju… i varje fall då, det satt ju en 
sjuksyster och bara titta på mig hur man betedde sig om det skulle inträffa 
någonting under gymnastiken. Så att de är vaksamma och duktiga”(ip e). 

 
Information om sjukdomen 

Några informanter beskrev informationens roll för hur man kände sig och hanterade 

sjukdomen. Samma informant som uttryckte sig positiv om sina tidigare erfarenheter av 

vården ovan kunde samtidigt beskriva hur han efter en mer aktuell händelse kände osäkerhet 

på grund av brist på information och om osäkerheten om det skulle hända igen:  

 

”Det var efteråt nu den här senaste det varit lite tungt då, man börjar fundera 
liksom inombords vad det är som har hänt liksom. Man blir ju lite låg i sinnet 
om man säger så. Men det skulle vara någon mer som berättar vad det är som 
händer och vad det händer för, det är det ingen som gör riktigt nu. Nej de 
släpper hem en bara”(ip e). 
 
”Sen vet man ju inte när nästa gång inträffar. Det är en osäkerhet rakt av 
alltså” (ip e).  

 

Informanten ger alltså inte uttryck för något som har gett positiv effekt, men beskriver dock 

att just avsaknaden på information leder till osäkerhet och nedstämdhet.  

Samme informant beskriver hur han fick en insikt om allvaret i sjukdomen efter en tidigare 

episod, på grund av mer information i det läget: 
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”… man trodde det var löjligt det de prata om men när man fick upp sanningen 
sen hur man skulle göra saker… så där är det, de hade rätt de som sa det. Man 
ska inte vara någon macho, det är många som tror det, att det bara är att hålla 
på och köra macho så är det, så lätt är det inte”(ip e). 

 

En annan informant förklarade vikten av tydlighet i informationen, vilket påverkade hur han 

levde sitt liv efter det: 

 

”… och det är bra att de har sagt det i varje fall att det är ett allvarligt fel och 
jag kommer få leva med det så att säga… Ja det var positivt att de har sagt det. 
För man aktar sig för vissa… om man planerar en semester så planerar man 
inte så att det blir så väldigt ansträngande. Till exempel att vi ska vandra i 
fjällen det tar man bort liksom på en gång” (ip d). 

 

Just denna information kan ses som ett motsatt förhållanden mot tidigare informant (ip e) som 

upplevde osäkerhet i sin nuvarande situation på grund av oklarhet vad hans sjukdomsproblem 

berodde på. Samme informant som ovan beskrev vidare hur känslorna förändrades med tiden. 

I den mer akuta fasen berättade just denne informant att det var mycket svår tid, men 

informationen har alltså varit en bidragande faktor till ökat välmående: 

 

”Jag menar då meddelsamma man vart ja det här: ”ja nu ska vi dö då”. Det 
var liksom det första, men sen då man fått det förklarat för sig och jag har gått 
igenom så otroligt mycket undersökningar på sjukhuset de har gått igenom 
kroppen totalt och konstaterat allt det här så… nej sen har det bara gått… 
kurvan har gått rakt upp hela tiden till det bättre”(ip d). 

 

Några informanter beskrev även om vikten av att få med sig familjen på ett sätt som gjorde att 

även de fick mer kunskap om sjukdomen, detta för att de skulle få ett lugnare förhållningssätt 

till sjukdomen, som en berättade: 

 

”Men sen gick vi med i en kurs som gumman var med i, hjärt- lung räddning. 
Det var de bästa hon varit med om sa hon för då fick hon ju verkligen se hur 
man gör och hur andra… fick hon också prata med, det var de bästa, det var 
också genom hjärt- lungsjukas förening då”(ip d). 

 

Salutogena faktorer 

Här beskrivs faktorer som är betydelsefulla för främjandet av hälsa. Fyra kategorier framkom; 

Motivation till aktivt liv, Social gemenskap med andra sjuka, Meningsfullhet i att hjälpa 

andra hjärt- lungsjuka samt Förändrad livssyn. 
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Motivation till aktivt liv 

Alla informanter var aktiva på något sätt i hjärt- lung föreningen och många beskrev med 

självklarhet hur de var motiverade att hantera sin sjukdom. De flesta beskrev även hur de var 

motiverade till ett aktivt liv. En informant beskrev sin sjukdom som inte ett så stort problem 

och beskrev med självklarhet hur han hade intresse för olika saker:  

 

”… att det finns saker som man är väldigt intresserad av betyder mycket. Och 
det gör det oavsett om du varit sjuk eller inte. Det är ju något som finns hos en 
att man är intresserad och finns inte det då vet jag inte, då mister man ju 
anledningen att finnas i huvud taget ju” (ip a).           

 

Flera informanter beskrev hur de varit aktiva tidigare i livet på olika sätt vilket gjort att de 

även idag var aktiva på olika sätt. Samme informant beskrev om sitt aktiva liv som 

betydelsefullt för hälsan i stort:  

 

”Hela mitt liv har jag varit intresserad av litteratur och teater och sådant där 
och jag går mycket på sånt. Och jag tror att det där har en betydelse just därför 
att det är en stimulans, det är ett välbefinnande. Ja det är intresseväckande helt 
enkelt ju, alltså litteratur är tankeväckande och man njuter ju just av att man 
följer någon sorts dialog med de man läser va och, men det är ingenting nytt i 
mitt liv, det har jag ju alltid gjort ju”(ip a).  

 

 
Motivationen till att genomföra vissa saker trots att de tog emot beskrevs även som en 

drivfjäder. En informant beskrev hur han klarade ett test av konditionen på en för honom bra 

tid och även varför han fullföljde testet trots stora problem: 

 

”I måndags tror jag det var, då gjorde jag ett prov som jag inte gjort på tio år, 
ja det här var ett femårstest var det ju. Som jag… men ja jag klarade det inte 
då. Jag gick två gånger tolv minuter, så raskt som möjligt alltså, jag skulle gå 
så långt som möjligt och jag gick en komma tre kilometer och det är ganska bra 
det vet du för sådana som mig och då gick jag ju fort alltså… Jo men jag kände 
för att jag ville på något sätt, förstår du. Återigen man kan mycket mer eller 
man orkar mycket mer än vad man tror” (ip c).  

 

Social gemenskap med andra sjuka 

Hjärt- lung föreningen beskrevs av samtliga ha flera betydelsefulla funktioner. En form av 

meningsfullhet var den sociala samvaron. En informant beskrev föreningen som en social 

samvaro men även som en för honom betydelsefull sysselsättning:  
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”… jag går ju två grupper och vi kommer ju ofta innan, långt innan det börjar 
och sitter och snackar så där va så det finns en social gemenskap i själva 
aktiviteten. Inte bara det att man går på gympa. Och vi har avslutningsfest då 
varje termin och sådär och det där det tror jag har betytt mycket. Nu jobbar jag 
väldigt mycket i föreningen så i och med att jag gick i pension va så fick jag en 
annan inriktning på min tillvaro, som jag tycker är ganska kul och jag tycker 
att jag gör lite nytta”(ip a).  

 

En informant beskrev på ett liknande sätt hur många nya bekantskaper blommat upp i 

föreningen och hur den hade en viktig funktion för honom: 

 
”Ja jag måste säga att vi har ju blivit ett fantastiskt kompisgäng på i 
föreningen, just den här… särskilt den här gymnastikgruppen. Jag menar när vi 
träffas och på gymnastik varje xxxx, man känner sig tvungen och gå även fast 
man känner sig lite ”nej i kväll har jag ingen lust och gå” men man går dit och 
sitter… för jag menar vi börjar gymnastiken klockan sju, vi är där före sex. 
Sitter och pratar skit en timme (skratt) och så sitter vi kvar en timme efteråt 
också många gånger”(ip d). 
 

Föreningen beskrevs även av samtliga fylla en viktig funktion då många har liknande 

erfarenheter och man får en förståelse från människor där på ett annat sett. Trots mycket prat 

om sjukdomar beskrev samme informant som ovan det vara en positiv anda:  

 

”… ingen va negativ till sin sjukdom. Trots att de är en… jag menar ett hjärtfel 
är ändå en allvarlig sjukdom, men ingen var negativ utan snarare tvärsom alla 
var positiva och de tyckte jag var jätteskönt, det är liksom att åh kan man må så 
här bra…”(ip d).  

 
En annan informant berättade även att det var en social samvaro där de gjorde flera saker 

ihop:  

 

”Vi träffas då… och pratar och har trevligt och sjunger kanske och tar dit 
någon föreläsare, ibland är vi på någon utflykt och bussresor… Det är väldigt 
bra, vi träffas och sådär och sitta och bara snacka skit också, det är ju trevligt” 
(ip b). 

 

Meningsfullhet i att hjälpa andra hjärt- lungsjuka 

De flesta som intervjuades var aktiva i föreningen och med det följde att man hjälpte 

människor som hade fått hjärt- lungsjukdom på olika sett. Detta beskrevs som meningsfullt av 

flera som intervjuades, en informant beskrev hur han till exempel delade med sig av sina egna 

erfarenheter av sjukdomen:  
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”… det är många som kommer och frågar om hur det var att få pacemaker för 
det är de en del som har fått då och jag sa ju det, det va ju bara positivt jag ser 
inget negativt i det alls. Och de har ju en som heter xxxx bland annat som har 
fått, hon var ju nervös för att hon skulle få (pacemaker), men jag sa det ” det 
ska du bara vara glad för” sa jag och det är hon verkligen idag för det har hon 
ringt och sagt hur mycket det betydde så”(ip d). 
 

Vidare beskrev han hur viktigt det var att dela med sig erfarenheterna att det går att leva ett 

bra liv med sin sjukdom:  

 

”Ja, jag tycker att man gör en nytta på något vis som, istället för att gräva ned 
folk, hjälpa folk istället. Man kan leva med ett hjärtfel det är inga problem mer 
eller mindre. Jag menar vadå, det går ju hur bra som helst, jag lever så gott nu 
så otroligt (skratt)”(ip d). 
 

En informant beskrev hur han märkte att deras besök av inlagda på sjukhuset hade effekter på 

patienterna: 

 

”… då är det att vi inte sprider så mycket information utan att det är mer att 
man lyssnar på någon alltså. Så den stora effekten av de där besöken är 
egentligen att de blir lugna av att prata med oss. Betyder mycket för många om 
de är ängsliga och sådär va och frågar; ”har du varit med om det här? Och du 
ser ju pigg ut” och…” (ip a). 

 

Rollen av att hjälpa fyllde en funktion av att samtidigt bli mer social och träffa nya 

människor, som en berättade: 

 

”Och så sitter man ju på varje xxxx, är det någon som sitter på xxxxx uppe på 
sjukhuset ... Eftermiddag en timme och är alltså kontaktperson för andra som 
är inlagda… Jag brukar sitta där ganska ofta så, jag tycker att det är trevligt, 
det ju alla typer av människor, många som kommer då… Ibland så orkar de 
inte då får man gå in på rummet till de också, det tycker jag är bra”(ip b). 

 
Förändrad livssyn 

Flertalet informanter berättade om hur deras syn på livet hade förändrats sedan de blev sjuka, 

att ta vara på nuet var något som ansågs bidra till ett aktivare liv på olika sätt:  

 

”Ta dagen som han är och ha roligt den tid man har kvar brukar jag säga”(ip 
d). 
 
”Som alltid när det händer någonting så blir man egentligen väldigt observant 
på livet så här va, så man blir egentligen väldigt glad att man mår bra. Det har 
jag väl alltid varit egentligen, men man blir väldigt aktivt glad nästan varenda 



     

 

 

28 

dag så där… möjligen som jag sa så är jag mer medveten om att jag är i 
förmånsläge. Att det är väldigt skönt att jag slipper att ha smärtor…”(ip a). 
 

Vidare beskriver denne informanten (ip a) om orsaken till förändrade livssynen. Det var i 

detta fall en insikt om sin egen sjukdom men även berättelser från hur många andra hade det 

med sin sjukdom, vilket var en effekt av engagemanget i hjärt- lungföreningen: 

 

”Från början kommer det nog från själva sjukdomsbilden, alltså man upplever 
detta att man faktiskt kan drabbas va. Men det som sen har betytt väldigt 
mycket är naturligtvis att jag stöter på väldigt mycket folk som har drabbats på 
olika sätt. Jag hör ju mycket om hur de har upplevt och sånt, och det tror jag 
har skapat en rätt stor medvetenhet om vad som kan hända”(ip a).  

 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att få ökad förståelse kring vilka olika copingstrategier 

informanterna använde för att hantera sjukdomen och leva ett hälsosamt liv. Vidare ville 

författaren belysa olika salutogena faktorer som var meningsfulla och bidrog till ökad hälsa. 

Syftet var även att belysa faktorer som var av betydelse för copingförmågan bland 

informanterna. Svaren från informanterna organiserades i olika kategorier under temana; 

Copingstrategier, Faktorer av betydelse för copingförmågan samt Salutogena faktorer. Målet 

var att få fram den individuella variansen, kategorierna speglar något gemensamt hos 

informanterna, men deras upplevelser som bildade kategorierna var väldigt olika. Många 

försökte hålla sig så aktiva och sociala som möjligt för att hantera sjukdomen. Detta bidrog 

till att de bland annat distanserade sig från sjukdomen genom att man slutade tänka på 

sjukdomen och gjorde något istället. Aktiviteten kunde även vara en form av komplement till 

rehabiliteringen. Några individer pratade även om hur de genom att acceptera sjukdomen 

lyckats få en bättre hantering av sin sjukdom då de istället gjorde vad de kunde i vardagen 

istället för att se begränsningar som sjukdomen medförde. Olika aktiviteter och sociala 

sammanhang kan därför sägas vara central för flera av informanterna men kunde alltså även 

ha olika betydelser. Aktiviteter finns med i temana Salutogena faktorer och 

Copingsstrategier, vilket visar på en roll som både ett sätt att hantera sjukdomen men även 

vara hälsofrämjande i informanternas liv. Sociala faktorer finns med på något sätt i alla 

temana och visar på dess roll som ett sätt att hantera sjukdom, vara betydelsefull för hur man 

hanterar sjukdomen samt vara en hälsofrämjande faktor i informanternas liv. Familjen hade en 
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betydelse av att ge trygghetskänsla vilket bidrog till bättre hantering av sjukdomen. Dock var 

information till familjen om sjukdomen viktig i vissa fall för att familjen skulle vara mer 

förstående i sitt sociala stöd, speciellt i det akuta inledningsskedet av sjukdomen. Annars 

kunde detta i vissa fall vara mer stressande än hjälpande i början. De vänner som hade en 

liknande sjukdom kunde istället ha en bättre stödjande roll i det akuta skedet av sjukdomen då 

de var lugnare och förstod en på ett annat sätt.  

 Kännetecknande i samtliga intervjuer var att alla var aktiva på något sätt i hjärt- 

lungföreningen. Det sociala i hjärt- lungföreningen var betydelsefullt i flera olika 

bemärkelser, det kunde vara stödjande, informativt om sjukdomen från sjuka, en meningsfull 

socialgemenskap samt att informanterna fann det meningsfullt att hjälpa andra hjärt- 

lungsjuka. För dessa informanter ansågs det självklart många gånger med en aktiv livsstil, 

vilket speglades i kategorin Motivation till ett aktivt liv. Det intressanta är varför just dessa 

personer är så engagerade i föreningen och har en aktiv livsstil. Några informanter beskrev sitt 

tidigare liv som aktivt på något sätt och med att de alltid haft en positiv syn på livet. Andra 

beskrev istället att de blivit aktiva på ett annat sätt och knutit nya kontakter i och med 

sjukdomen samt pensioneringen. Detta hade även medfört att nya sysselsättningar kommit till 

i dessa informanters liv. En informant beskrev hur de sociala kontakterna i föreningen 

kännetecknades av en positiv inställning till sjukdom men även till livet i stort. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Att resultatet speglar många aktiva förhållningssätt från individer kan beskrivas som att de har 

en mera problemfokuserad coping enligt Lazarus och Folkmans modell (1984), då de försöker 

göra något aktivt åt sin situation. Problemfokuserad coping kan vara mer vanligt bland män 

(Ptacek, 1992). Denna typ av coping kan även vara mera effektiv (Ptacek, 1992) och positiv 

(Persson & Rydén, 2006) då en individ försöker göra något åt sin situation vilket leder till ett 

engagemang. Ett starkt kännetecken för de flesta informanter var att de var engagerade på 

något sätt i hjärt-lungföreningen och i många andra sammanhang. Enligt några informanter 

hade det varit deras förhållningssätt under flera år, andra angav att de blivit mer engagerade i 

och med pensionering och sjukdom. Några informanter försökte även påverka andra sjuka 

genom att hjälpa dem på olika sätt. Engagemang beskrivs av Kobasa (1979) som en vilja att 

aktivera sig i olika saker, medan Antonovsky (1991) beskriver att individen upplever en 

meningsfullhet och därmed engagerar sig. En intern locus of control (Rotter, 1966) kan även 

belysa detta engagemang då informanterna anser att deras insatser har betydelse. Ett aktivt 

självförtroende och locus of control har även betydelse för en hög känsla av sammanhang 
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(Johnson, 2004). Det kan således finnas flera teorier kring varför just informanter i denna 

studie är aktiva och försöker göra så mycket de kan för att hantera sjukdomen, vilket även 

bidrog till ökad hälsa och meningsfullhet i tillvaron. Som tidigare nämnts i introduktionen kan 

en locus of control vara ett förhållningssätt som är inlärt genom tolkning av händelser tidigare 

i livet (Rotter, 1966). Några informanter nämnde just deras tidigare liv som meningsfullt och 

positivt vilket kan ha varit ett inlärt förhållningssätt sedan tidig ålder vilket bidragit till en 

”handlingskraftig” inställning genom livet, men även i deras nuvarande sjukdomssituation. 

Det kan även vara en insikt som i vissa fall kommit senare livet. 

 Det är dock svårt att säga vad som generellt är en bra copingstrategi. Eftersom det i 

vissa situationer kan vara bättre lämpat med exempelvis emotionellt inriktad coping, då man 

kanske behöver få utlopp för sina känslor på ett annat sätt. Några informanter uppgav mer 

uppgivenhet och nedstämdhet som vanligare när de i inledningsskedet fick kännedom om sin 

sjukdom. Dessa känslor gav sedan med sig efter en tid av anpassning till sjukdomen. Det är 

dock svårt att säga om just detta var en emotionellt inriktad coping.  

 Persson och Rydén (2006) lyfter fram kategorier som påminner om kategorier i 

föreliggande studie om hjärt- lungsjuka män. Kategorin Hantering av sjukdomen genom ett 

aktivt och socialt liv och Motivation till aktivt liv, påminner om Persson och Rydéns (2006) 

kategori Problem reducerande aktiviteter. Där aktiviteter var en distansering från sjukdomen 

samt deras kategori Självförtröstan, som var en tro på sin egen förmåga vilket bidrog till an 

aktivare livsstil. Strang och Strang (2001) framhåller även aktivitet som en typ av distansering 

från sjukdomen men även som en meningsfull komponent. Det är även något som författaren 

upplever som tydligt i denna studie i informanternas aktiviteter då de inte bara såg aktiviteter 

som ett sätt att hantera sin sjukdom. Flera fann en meningsfullhet i själva aktiviteterna utan att 

de för den skull hade något speciellt fokus på själva sjukdomen. Därav kändes det relevant i 

denna studie med indelningen av kategorierna som handlade om aktiviteter och motivation 

hamnade i de två olika temana Copingstrategier samt Salutogena faktorer. En del av syftet i 

denna studie om hjärt- lungsjuka män var att lyfta fram salutogena faktorer. Detta för att 

förstå hur människor med stora sjukdomsproblem ändå hittar en mening i sina liv, enligt 

Sharpe och Curran (2005) har det varit en brist i tidigare forskning. Folkman och Moskowitz 

(2000) belyser även det faktum om copingforskningens allt för negativa fokus. Det kändes 

därför som viktigt av dessa anledningar också att lyfta fram meningsfullheten i 

informanternas liv.  

 Det fanns även likheter i min studie med Persson och Rydén (2006) samt Strang och 

Strang (2001) i kategorierna som handlade kategorierna Förändrad livssyn samt Acceptans av 
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sjukdomen. Författaren upplever att själva acceptansen av sjukdomen och sin situation som 

viktig för att informanterna skulle hantera sin sjukdom på ett bra sätt. Det var viktigt att 

istället fokusera på det som de kan göra, istället för deras begränsningar. Att leva i nuet och ta 

vara på dagen och se det positiva i tillvaron var även något som några upplevde gjorde de mer 

aktiva och som var en meningsfull komponent. Det bör dock framhållas att syftet i denna 

studie var både coping och salutogena faktorer. Persson och Rydén (2006) syftade till att 

beskriva effektiv coping och studien innehöll en blandning av flera olika diagnoser, dessutom 

så var det både kvinnor och män som deltog. 

 Strang och Strang (2001) beskriver efter deras studie människor med ”fighting spirit” 

som de upplevde klarade sig bra. Dessa hade en Tro på ex. läkare, hade Hopp; dvs. en positiv 

syn på livet och Kärlek; med bland annat nära relationer. Detta är något som författaren 

upplever känneteckna även den föreliggande studien. De som uppgav att de var aktiva på 

olika sätt och hanterade sjukdomen på ett för de fungerande sätt hade dessa olika aspekter i 

sina liv. I Strang och Strangs (2001) kategori Begriplighet, beskriver de betydelsen av 

information om sjukdomen och dess betydelse. Detta är även något som informanter i denna 

studie anser vara viktigt för den fortsatta hanteringen av sjukdomen. Olika sociala faktorer 

framkom även som betydelsefullt i föreliggande studie. Det sociala fyllde en funktion både i 

hanteringen av sjukdomen och att det gav en mening i informanternas liv, vilket även stöds av 

Strang och Strang (2001) samt Persson och Rydén (2006).  

 Vad som jag inte riktigt kunnat stärka med litteratur är kategorin Meningsfullhet att 

hjälpa andra hjärt- lungsjuka. Eventuellt kan detta bero på att relativt få vetenskapliga studier 

på högre nivå har gjorts på hur engagerade människor i olika handikapporganisationer finner 

sitt liv meningsfullt och de copingstrategier de använder sig av. Att olika aktiviteter både är 

ett sätt för informanterna i föreliggande studie att hantera sin sjukdom och en salutogen faktor 

genom meningsfullhet, belyser de flera funktioner fritidsaktiviteter av olika slag kan fylla. 

Detta är i linje med Iwasaki (2001), som har visat på fritidens positiva betydelse för 

copingförmågan. Den större andelen män som drabbas av hjärt- lungsjukdom samt det faktum 

att hjärt-lungsjukdomar drabbar män tidigare än kvinnor, gjorde det relevant att se hur de 

hanterar sin sjukdom på ett bra sätt och vilka friskfaktorer som framkom. De faktorer som 

denna studie visat på kan ge rehabiliteringspersonal vägledning på hur de kan påverka 

individer genom att stärka sunda levnadsvanor i ett tidigt skede, vilket kan förhindra 

försämring eller återinsjuknande. 
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4.3 Metoddiskussion 

Den kvalitativa metoden med den hermeneutiska ansatsen valdes utifrån syftet som var att 

beskriva informanternas upplevelse av copingstrategier, faktorer av betydelse för 

copingförmågan och salutogena faktorer. Vidare ville författaren få fram den individuella 

variansen i hur hjärt- lungsjuka män hanterar sin sjukdom och främjar hälsa på ett bra sätt. 

Exempelvis går det inte att generellt säga vad som är en bra copingstrategi utan det beror på 

situationen som en individ befinner sig i (Rydén & Stenström, 2000). Ett sätt att förstå detta är 

att ta del av människors unika levnadshistoria och hur de anpassat sitt liv. Denna förståelse av 

hur människor psykologiskt fungerar olika vid svåra perioder är viktig. Bland annat för 

professioner i rehabilitering att förstå, då det kan vara en fara att behandla människor utifrån 

generella kunskaper av en stor population, vilket inte alltid stämmer på alla individer. 

Hermeneutiken är inriktad på det enskilda fallet och genom tolkning försöka nå förståelse av 

en människas livsvärld (Wedin & Sandell, 2004) och inte generella lagbundenheter som 

kvantitativa metoder. Öppna intervjuer valdes utifrån den hermeneutiska ansatsen att få fram 

det unika från varje informant, vilket är en vanlig kombination (Lantz, 1993). Författaren ville 

på detta sätt minska risken för att styra svaren i intervjun och att informanternas egna åsikter 

kom fram. Den kvalitativa metoden med hermeneutisk ansats och öppen intervju ansågs 

därför utifrån syftet vara mest lämpad i denna studie. Att de hjärt- lungsjuka männen i 

föreliggande studie kan ha visat på mer problemfokuserad coping kan vara en faktor som styrt 

resultatet mot ett mer positivt förhållningssätt jämfört med andra sjuka som inte är aktiva i 

någon förening. Då syftet med studien var just att belysa flera av dessa positiva faktorer såg 

dock författaren det som en fördel, då det exempelvis kan ha framkommit på ett tydligare sätt 

vad som är olika friskfaktorer för människor. 

 Ingen medbedömare har funnits när kategorier och teman utifrån transkriberingarna har 

plockats ut, vilket kan vara en brist i denna studie. Analys genom tolkning som den 

hermeneutiska ansatsen innebär kan därför leda till att författaren har styrt resultatet i en viss 

riktning efter sina värderingar. En medbedömare har inte kunnat ordnas av praktiska skäl och 

hade naturligtvis varit bra. Detta har dock delvis ersatts av att handledaren har kontrollerat de 

första analyserna av materialet, vissa kategorier bytte efter detta namn eller lades till som mer 

speglade innehållet. Även citat kortades ned eller togs bort.  

 Genom ekvivalens som innebär jämförelse mellan olika forskares synsätt av samma 

ämne kan trovärdigheten bedömas (Gronmo, 2006). De vetenskapliga artiklarna i 

introduktionen och diskussionen är både kvantitativa och kvalitativa samt innehåller olika 

aspekter inom coping och salutogena områden.  
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 En annan brist i denna studie kan även ha varit att informanterna gett de svar som 

författaren har önskat, för att på det sättet behaga författaren, vilket kan vara en risk vid 

intervjuer (Kruuse, 1998). Det var dock inte något som författaren omedelbart kunde notera 

vid intervjuerna, men bör beaktas av bedömning av resultatet från intervjuerna. Enligt 

Gronmo (2006) är ett sätt att säkerställa stabiliteten och således trovärdigheten i kvalitativa 

studier att man går igenom transkriberingarna upprepade gånger vid olika tidpunkter. Detta 

har tillämpats i detta arbete för att upptäcka eventuella brister. Vidare kan stabiliteten styrkas 

genom att man har intervjuer om samma tema och informant flera gånger (Gronmo, 2004), 

vilket dock inte kunnat tillämpas i denna studie. Istället har upprepade frågor om samma tema 

samt kontrollfrågor under själva intervjuerna tillämpats för att säkerställa att rätt information 

har fåtts. Kvalitativa data har hög kvalitet då desto fler vinklar speglar samma fenomen 

(Gronmo, 2004), i föreliggande studie visas detta genom att kategorierna beskriver fenomen 

men citaten speglar de olika upplevelser som framkommit. Det finns även ett sammanhang 

eller en helhet i och med att kategorier och teman angränsar till varandra genom att de 

beskriver olika områden men inverkar samtidigt på varandra. Exempelvis så beskrivs hur 

hjärt- lungföreningen är en viktig social gemenskap med andra sjuka, men även att den fyller 

en funktion för att lära informanterna om sjukdomen, vilket beskrivs i olika kategorier och 

teman. Giltigheten stärks även då studier visar på praktisk nytta av resultaten, så kallad 

pragmatisk validitet (Kruuse, 1998). Denna studie har både stärkt tidigare forskning som 

beskrivits i resultatdiskussionen men även kommit med tillägg, speciellt om hjärt- 

lungföreningens och olika aktiviteters betydelse. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Intervjuerna har gett flera olika svar på hur man som hjärt- eller lungsjuk faktiskt kan leva ett 

ganska hyggligt liv, efter de förutsättningar som finns. Det är dock en mängd faktorer som 

spelar in för varje individ och jag har fått ta del av många olika perspektiv, vilket även var 

syftet med denna studie. Något som var kännetecknande under intervjuerna var det 

engagemang som informanterna hade i hjärt- lungföreningen och vilka många positiva följder 

det hade för informanterna. De olika aktiviteterna i föreningen var viktiga socialt, 

undervisande och att det fanns en vilja att hjälpa andra sjuka och sprida kunskaper ut i till 

övriga samhället. Föreningen kan sägas vara en viktig ”kugge” för att få människor att hantera 

sin sjukdom på ett mera konstruktivt sätt men även bidra till mer mening i informanternas liv. 

I kategorin Meningsfullhet att hjälpa andra hjärt- lungsjuka beskrivs en roll som flera 

informanter upplevde som meningsfull i föreningen. Detta är viktigt för samhället i stort att 
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uppmärksamma då det sannolikt håller nere sjukvårdskostnaderna eftersom det ger många 

positiva följdeffekter. Många upplever en större mening då de känner att de har betydelsefulla 

och viktiga uppgifter i sina liv vilket främjar ett psykologiskt och fysiologiskt välbefinnande. 

Dessutom så stöttar hjärt-lungföreningen andra hjärt-lungsjuka till mer välmående. 

Folkhälsoinstitutet påtalar även som nämnts i introduktionen att det är ett folkhälsomål med 

ökad delaktighet då det bidrar till ökad hälsa, men att det samtidigt är svårt att veta vad denna 

ökade delaktighet bidrar med5. Iwasaki (2001) påtalar även att förhållandevis lite 

uppmärksamhet finns i forskningen om hur och på vilket specifikt sätt olika fritidsaktiviteter 

bidrar i copingförmågan. Det kan därför anses lite anmärkningsvärt då få studier är gjorda på 

olika fritidsaktiviteters betydelse för hälsan, då några studier tyder på hur fritidsaktiviteter och 

engagemang leder till ökad hälsa och detta även är ett folkhälsomål i Sverige. Detta är ett 

område som det förslagsvis skulle studeras mer kring, då det är av vinning både för samhälle 

och enskilda individer. Politiker kan i större grad se fritidsaktiviteters och delaktighetens 

hälsofrämjande mening, men även hur det förbättrar hantering av sjukdom och därmed ökar 

anslag till olika organisationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 http://www.fhi.se/upload/ar2007/Rapporter%202007/elva_folkhalsomal.pdf 
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Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor     Bilaga 1 
 
Ålder 
Sysselsättning 
Familjeförhållanden 
Sjukdom 
 
Inledningsfrågor - Coping 
 
Kan du berätta om hur du försöker tänka när du upplever svårigheter i samband med 
sjukdomen? 
Är det vid dessa sammanhang något du upplever vara betydelsefullt för att du ska klara av 
dessa svåra stunder? 
 
Har din hantering av sjukdomen förändrats över tid? 
Ev. följdfrågor: Hur tycker du att den har förändrats? 

    Vad har varit av betydelse för denna förändrade hantering? 
 
Har du upplevt svårigheter att följa rekommendationer från vårdpersonal? 
Ev. följdfråga: Hur hanterade du detta? 
 
Socialt stöd 
Vilken betydelse har socialt stöd från människor omkring dig haft för att du ska hantera 
sjukdomen? 
 
 
Salutogena faktorer 
Meningsfullhet 
Kan du beskriva om vad som är betydelsefullt/viktigt för dig i din rehabilitering? 
 
Delaktighet – engagemang - motivation 
Kan du berätta om hur du kom i kontakt med hjärt- lungföreningen? 
Är du aktiv i föreningen? 
Berätta om föreningens betydelse?, betydelse för hälsan? 
 
Är du aktiv i andra sammanhang på fritiden? 
Denna aktivitets betydelse?, betydelse för hälsan? 
 
 
Övriga frågor 
 
Något annat du vill tillägga som haft betydelse för att du ska nå ökad hälsa?  
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Information till deltagare i intervjuundersökning 
      Bilaga 2 

 

Hej! 

Tomas Jönson heter jag och studerar psykologi vid Högskolan i Gävle. I höst ska jag skriva en 

c-uppsats om hur hjärt-lungsjuka upplever att de hanterar sin sjukdom. Syftet är att få ökad 

kunskap om olika psykologiska strategier och aktiviteter, som upplevs underlätta hanteringen 

av sjukdomen och således verkar hälsofrämjande. Genom intervjuer hoppas jag få denna 

värdefulla information till min uppsats. Förhoppningen är att detta ska ge mer information till 

vilka beteende som leder till positiva förändringar och som exempelvis 

rehabiliteringspersonal kan stärka ännu mer. 

 

Intervjuerna kommer att ta ungefär en halvtimme och ske enligt senare överenskommelse. 

Inspelning av intervjuerna kommer att göras med hjälp av bandspelare. Detta för att jag ska 

komma ihåg det som sagts och kunna koncentrera mig på intervjun. Inspelningarna kommer 

endast jag ha tillgång till och kommer att förstöras efter att uppsatsen är klar. Inspelningarna 

kommer att skrivas ut ordagrant, förutom att alla namn tas bort. Dessa utskrifter ska sedan 

analyseras, vilket kan komma att göras med hjälp av en person till från Högskolan i Gävle. Ur 

dessa utskrifter kommer sedan enskilda citat redovisas i uppsatsen. Jag vill poängtera att allt 

kring intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt, vilket bland annat innebär att namn på 

personer och föreningens ort inte kommer att nämnas. Deltagandet är även naturligtvis helt 

frivilligt. Vilket innebär att ni när som helst under den tid undersökningen pågår kan dra er ur 

utan att behöva ange orsak. Uppsatsen är offentlig handling och kommer att finnas på p-

institutionens hemsida vid Högskolan i Gävle under psykologiavdelningen1, när den är 

godkänd och klar. Förhoppningen är att uppsatsen ska vara klar i slutet på januari. Har ni 

några frågor eller funderingar så är det bara att höra av er. 

 

Vänliga hälsningar Tomas Jönson   Handledare: Ingela Enmarker,  

Tel. XXX-XX XX XX, XXX-XXXXXXX lektor i miljöpsykologi 

XXXXXX@XXXX.com   Tel. XXX-XX XX XX 

    Högskolan I Gävle 

      

                                                 
1 http://www.hig.se/pinst/PSYKOLOGI/Uppsatser/C_uppsatser/C_uppsatser_lista.htm 
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