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SAMMANFATTNING 
Bakgrund 
Hjärtinfarkt är en vanligt förekommande sjukdom där livsstil påverkar risken att 

drabbas. Med livsstilsförändring inom områdena tobaksbruk, kostvanor, motion 

och alkoholkonsumtion kan en stor del av insjuknande i hjärtinfarkt förebyggas. 

Patientens attityd kan vara avgörande i arbetet med livsstilsförändringen.  

 
Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som påverkar patienters 

attityder till eventuell livsstilsförändring efter hjärtinfarkt. 

 

Metod 
Studien är gjord som en litteraturöversikt baserad på 14 vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ, kvantitativ och blandad ansats.  

 

Resultat 
Det framkom tio kategorier som enskilt eller tillsammans påverkade patientens 

attityd till livsstilsförändring. Faktorerna var rädsla, medvetenhet, stöd, 

självdisciplin, egna prioriteringar, fysiska hinder, tidsperspektiv, erfarenheter 

hämtade från omgivningen, vilja att återgå till tidigare fysisk kapacitet och 

livsåskådning. 

 
Slutsats 
Deltagarnas attityder påverkades tydligt av de framkomna faktorerna. En deltagare 

som fick stöd, hade medvetenhet om sitt tillstånd, viljan att återgå till tidigare 

fysisk kapacitet och hade god självdisciplin hade ökad motivation till att 

genomföra en livsstilsförändring efter hjärtinfarkten. I motsats till detta fanns 

fysiska hinder och tidsperspektiv som påverkade attityden negativt till att 

genomföra livsstilsförändring.  Rädsla, egna prioriteringar och livsåskådning 

kunde påverka attityden till livsstilsförändring i både positiv och negativ riktning.  

 

 

Nyckelord: hjärtinfarkt, livsstilsförändring, attityder 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
Background 
Myocardial infarction is a common disorder in which lifestyle affects risk. With 

lifestyle changes within physical activity, diets, tobacco use and alcohol 

consumption a great amount of myocardial infarction can be prevented. Patients´ 

attitudes can be crucial in the process of lifestyle change.  

 
Aim 
The aim of the study was to describe the factors that influence patients´ attitudes to 

potential lifestyle change after myocardial infarction. 

 
Method 
The study is designed as a literature review based on 14 scientific articles with 

qualitative, quantitative and mixed methods.  

 
Results 
Ten factors emerged that separately or together affected patients´ attitudes to 

lifestyle change. The factors were fear, awareness, support, self-discipline, own 

priorities, physical obstacles, perspective of time, experience collected from the 

entourage, desire to return to past physical capacity and conception of life. 

 
Conclusion 
The participants’ attitudes were clearly affected by the emerged factors. A 

participant who had support, awareness, desire to return to past physical capacity 

and had self-discipline had increased motivation to implement lifestyle change 

after myocardial infarction. In contrast physical obstacles and perspective of time 

affected the attitude negatively to implement lifestyle change. Fear, own priorities 

and conception of life could affect attitudes to lifestyle change in both positive and 

negative direction. 

 

 
Keywords: myocardial infarction, lifestyle change, attitudes 
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INLEDNING 
 

Kärlsjukdomar, däribland hjärtinfarkt, är en av de vanligaste dödsorsakerna i 

Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Dess stora orsak är ohälsosam livsstil 

som är ett folkhälsoproblem (Socialstyrelsen, 2011). Den enskilda människans 

attityd till livsstilsförändring är avgörande för huruvida en sådan förändring 

genomförs. Det är därför intressant att beskriva vilka faktorer som kan påverka 

patienters attityd till livsstilsförändring.  

 

BAKGRUND 
 

Kranskärlssjukdom 

Kranskärlssjukdom är en typ av kärlsjukdom som uppkommer på grund av 

sjukliga förändringar, så kallad åderförfettning, i kärlväggen i ett eller flera av 

hjärtats kranskärl (Ståhle & Cider, 2008). Vid kranskärlssjukdom, även kallad 

ischemisk hjärtsjukdom, är blodflödet försämrat i någon eller några delar av 

kranskärlen så att blodtillförseln inte tillgodoser hjärtmuskelns syrebehov, denna 

syrebrist i hjärtmuskeln kan resultera i hjärtinfarkt (Ericson & Ericson, 2012). År 

2014 drabbades cirka 27000 personer av hjärtinfarkt i Sverige, i 60 % av fallen 

upp till 75 års ålder var det män som drabbades.  Efter 75 års ålder är det en 

jämnare fördelning mellan könen (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Symtom 
Typiska debutsymtom vid hjärtinfarkt är bröstsmärta som kommer plötsligt under 

vila eller vid ansträngning. Smärtorna kan vara ihållande eller återkommande, 

utstrålande eller diffusa. Ibland upplevs smärtorna som outhärdliga. Smärtan kan i 

typfallet spridas mot vänster arm, upp i nacken, upp mot underkäken eller ut i 

ryggen mellan skulderbladen. Särskilt vanligt hos kvinnor är att besvär som ångest, 

illamående, kallsvettning och andfåddhet är mer framträdande än smärtan vid en 

hjärtinfarkt (Ericson & Ericson, 2012). 
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Komplikationer 
Hjärtinfarkt för med sig komplikationer som kan leda till nedsatt livskvalitet och 

för tidig död. Den främsta komplikationen efter hjärtinfarkt som gör att patienten 

behöver vara inlagd på sjukhus är risken för arytmi, en snabb, oregelbunden och 

potentiellt dödlig hjärtrytm. Denna risk föreligger främst de första 24-48 timmarna 

efter hjärtinfarkten. Vidare föreligger risk för mekaniska skador på hjärtat och 

detta bör övervakas på sjukhus tre till fyra dagar efter hjärtinfarkten. Dessa 

mekaniska skador innebär att hjärtmuskeln går sönder och är vanligare vid större 

infarkter. Läckage på klaffen mellan vänster kammare och vänster förmak är en 

vanlig mekanisk skada som uppstår och påverkar hjärtats pumpförmåga. Andra 

skador på hjärtmuskeln som bidrar till komplikationer är att hål uppstår mellan 

hjärtats kamrar eller mellan vänster kammare och hjärtsäcken. Detta är en allvarlig 

skada och kräver i regel hjärtoperation för att undvika dödlig utgång. Ytterligare 

en komplikation till hjärtinfarkt är hjärtsvikt som uppkommer till följd av att 

hjärtat mist en del av sin pumpförmåga (Tornvall, 2012).  

Riskfaktorer och skyddsfaktorer 
Fysisk inaktivitet, rökning, högt blodtryck, blodfettsrubbning och övervikt är 

riskfaktorer för att drabbas av hjärtinfarkt (Ståhle & Cider, 2008). Dessa är 

påverkbara faktorer och en välinformerad patient kan med hjälp av 

livsstilsförändringar undvika att de sjukliga förändringarna som orsakar 

sjukdomen försämras (Ericson & Ericson, 2012). I samband med riskfaktorer bör 

även skyddsfaktorer nämnas, faktorer som bidrar till att motverka att drabbas av 

hjärtinfarkt. Dessa faktorer är högt intag av frukt och grönsaker, hög grad av fysisk 

aktivitet och måttligt intag av alkohol (Apoteket, 2009). 

 

Livsstil 

Begreppet livsstil kan beskrivas som vanor som människan mer eller mindre själv 

kan påverka, så som fysiska aktivitet, alkoholbruk, tobaksbruk och kostvanor. 

Dessa livsstilsval påverkar även hälsan. Grunden i detta tankesätt gällande 

nutidens tolkning av ordet livsstil kommer från den tyska psykiatern Alfred Adler 

som på 1920-talet uttryckte att livsstilen styrdes av ett beteendemönster som var 

bestämt av personliga egenskaper, motiv och värderingar (Janlert, 2008). Sättet en 

människa väljer att leva sitt liv kan påverka hälsan i både positiv och negativ 



3 
 

riktning (Ringsberg, 2013). Socialstyrelsens (2011) nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder ger rekommendationer om hur sjukdom kan 

förebyggas och tar upp följande centrala områden: 

• Tobaksbruk 

• Kostvanor 

• Fysisk aktivitet 

• Alkoholkonsumtion 

Enligt Socialstyrelsens rapport kan vårdpersonal arbeta med de flesta ovan nämnda 

områdena genom kvalificerat samtal med patienter som befinner sig i riskzon för 

att utveckla exempelvis hjärt- och kärlsjukdom. Samhället kan på lång sikt se en 

ekonomisk vinning då befolkningen skulle bli friskare. Den som drabbats av 

sjukdom, kan göra stora hälsovinster genom att förbättra sin livsstil, framförallt 

inom de ovan uppräknade områdena (Socialstyrelsen, 2011).   

     Sekundärprevention innebär att en patient som har en sjukdom får hjälp och 

stöd för att undvika och förebygga att sjukdomen förvärras. Detta sker vanligtvis 

genom gruppmöten, enskilda samtal med patientutbildning, rådgivning, 

stresshantering och rökavvänjning (Strömberg, 2013). 

Tobaksbruk 
Tobaksbruk inkluderar både rökning och användning av snus, där rökning innebär 

en högre risk att påverka en persons hälsa i negativ bemärkelse än vad snusning 

gör. Med rökning avses daglig rökning oavsett mängd cigaretter (Socialstyrelsen, 

2011). Enligt Folkhälsomyndigheten (2016b) blir årligen 100 000 människor sjuka 

i någon rökrelaterad sjukdom och under tidsperioden 2010-2012 dog 12 000 

människor till följd av rökning. 

Kostvanor 
Med goda kostvanor kan risken för en rad sjukdomar minskas, bland annat hjärt- 

och kärlsjukdomar. Med goda kostvanor menas bland annat att dessa fem punkter 

följs: 

• Frukt och grönt, ät minst 500 gram om dagen 

• Använd flytande margarin vid matlagning 

• Ät fisk minst tre mål i veckan  

• Välj fullkorn när möjligheten finns 
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• Välj nyckelhålsmärkt mat (Folkhälsomyndigheten, 2016c). 

Dessa kostråd i kombination med fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av 

hjärt- och kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2016d). 

Fysisk aktivitet 
Brist på fysisk aktivitet är den fjärde största bidragande orsaken till för tidig död 

(Folkhälsomyndigheten, 2016e).  De rekommendationer som finns idag, för friska 

vuxna, är 150 minuter i veckan med medelintensiv fysisk aktivitet, alternativt 

minst 75 minuter med högintensiv fysisk aktivitet. För bästa resultat bör inte all 

träning ske på samma gång utan spridas ut över veckan med ett pass på minst tio 

minuter per gång. För personer över 65 år bör det även läggas till ett träningspass 

som innefattar balansövningar. Muskelstärkande aktivitet i form av exempelvis 

styrketräning bör ske minst två gånger i veckan, där två av de större 

muskelgrupperna ska aktiveras vid varje tillfälle (Folkhälsomyndigheten, 2016f).   

Alkoholkonsumtion 
Det som gör alkohol farligt för kroppen är dess nedbrytningsprocess, då 

nedbrytningsprodukten är giftig för vävnader och organ. Bland medelålders och 

äldre så har kroniska sjukdomar ökat på grund av lång tids överkonsumtion av 

alkohol. Utöver de fysiska sjukdomar som alkohol kan vara bidragande till, så är 

överkonsumtion även en av de stora orsakerna till slagsmål, bilolyckor och skador 

i samhället. Det finns också många anhöriga som far illa av att deras anhörig 

dricker, i Sverige är det minst 60 000 barn som har en anhörig som har allvarliga 

missbruksproblem. Alkohol är enda orsak till cirka 20 sjukdomar och bidragande 

orsak till över 200 sjukdomar, där hjärtsjukdom är en av de vanligaste 

alkoholrelaterade sjukdomarna (Folkhälsomyndigheten, 2016g). 

 
Motivation 

Ordet motivation kommer från latinets motivare och betyder att röra sig. 

Begreppet motivation är viktigt för att förstå beteenden och dess orsaker, 

motivation är ett begrepp som förklarar hur inre faktorer kan förmå människor att 

röra sig mot ett visst mål. Beroende på typen av mål benämns det motivationella 

tillståndet, det vill säga motivet, olika. Är målet mat är motivet hunger till 

exempel. Målet kan ligga långt fram i tiden därav definieras motivation som en 
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inre process som påverkar beteendens riktning, styrka och uthållighet (Karlsson, 

2012).  

 

Attityd 

Med attityd avses inställning och förhållningssätt. Inom socialpsykologin används 

ordet attityd när man beskriver ett beteende som har byggts upp under lång tid 

genom erfarenheter och resulterar i att man är för eller emot något. Attityder 

varierar i styrka, mellan starkt positiva och starkt negativa och kan beröra allt i en 

människas liv, från valet av tandkräm till beslut som rör dennes liv. De flesta 

företeelser i livet är föremål för attityder (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Begreppet attityd anses bestå av tre delar: 

• Den kognitiva – vad vi tänker och vilken kunskap som finns om föremålet 

för attityden 

• Den emotionella – hur vi reagerar känslomässigt 

• Den beteendemässiga – hur beteendet blir till resultat av attityden 

Människans attityd är det som hjälper till att göra snabba värderingar och ta beslut 

dock utan att behöva ta varje detalj i beaktning, vilket är en nödvändighet när det 

är ett ständigt pågående informationsflöde i livet (Karlsson, 2012).  

 

Att förändra livsstil 

Health Belief Model (figur 1) är en modell för att förklara beteenden som strävar 

efter hälsa, utvecklad på 1950-talet av socialpsykologerna Godfrey Hochbaum, 

Irwin Rosenstock och Stephen Kegels. Modellen grundar sig på samband mellan 

kunskap och attityder, där kunskapen uppfattas som en kognitiv beskrivning 

medan attityder är kopplade till känslor. Individen bedömer själv betydelsen av 

kunskapen och attityden till kunskapen kan i sin tur vara helt avgörande för att 

förklara beteenden. Modellen bygger på fyra faktorer där den första är upplevd 

mottaglighet och känslighet för negativ händelse, vilket innebär att individen 

bedömer risken för att utsättas för sjukdom och ohälsa. Händelsen är allvarlig och 

betydande, individen upplever oro för sjukdom och ohälsa samt att 

konsekvenserna är tydliga och ofta får beteenderelaterade effekter. Faktor nummer 

två är upplevda fördelar där intresse för en förändring skapas och en tilltro till 
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effekter av en förändring växer fram. Faktor nummer tre är upplevda nackdelar 

som utgör hinder för att prova ett nytt beteende. Faktor nummer fyra utgörs av 

upplevd självförmåga relaterat till vikten av självförmåga i uppstarten och 

underhållandet av beteendeförändring. God självförmåga krävs även för att agera 

och överkomma upplevda hinder. Vägledning till handling är en faktor som 

figurerar i modellen trots att den har varit svår att studera systematiskt då formen 

av vägledning till handledning kan skilja sig från individ till individ (Champion & 

Skinner, 2008). Nedan ses en illustration över hur Health Belief Models flöde 

genom modifierande faktorer och individuella uppfattningar leder till agerande. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

För att motivera patienten till att genomföra livsstilsförändringen, är det bra om det 

sker genom direkta möten mellan patient och sjuksköterska. Mötena kan röra sig 

Modifierande faktorer 
Kön 

Ålder 
Etnicitet 
Kunskap 

Personlighet 
Socioekonomi 

 

Individuella uppfattningar 

Upplevd 
mottaglighet 
till och allvar 
av sjukdom 

Upplevda fördelar 

Upplevda hinder 

Upplevd självförmåga 

Upplevt hot 

Agerande 
Individuellt beteende Vägledning till handling 

Figur 1. Health Belief Model (Champion & Skinner, 2008, s. 49.) 
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om både enskilda- och gruppmöten och med fördel kan läkare och dietister 

involveras (Green, Hayman & Cooley, 2015). 

 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att respektera och bekräfta en persons upplevelse och 

tolkning av ohälsa och sjukdom, sedan utifrån denna tolkning arbeta för att främja 

hälsa med utgångspunkt i vad hälsa betyder för den enskilda personen (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Enligt Ferguson, Ward, Card, Sheppard & McMurty 

(2013) är det av vikt i den personcentrerade vården att patienten känner sig 

värdefull. Vidare att patienten kan lita på hälso- och sjukvårdspersonalen och att 

kommunikationen fungerar väl mellan dessa parter för att få en god relation där 

patienten känner trygghet i att förmedla relevant information angående sin 

livssituation. Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer (2015) menar att 

sjuksköterskan måste ge patienten tillträde till den egna vården för att denna ska 

kunna ske personcentrerat. Patienten blir sjuksköterskans partner och med det 

menas att sjuksköterskan behöver se patienten som en kunnig individ som får 

utrymme att delge vilka rutiner och resurser hen har för att sedan tillsammans 

kunna planera och genomföra en personcentrerad vård. 

     En av grundstenarna i personcentrerad vård är att det är patienten själv som 

känner sin sjukdom och vet hur det är att leva med den. Utifrån patientens 

berättelse om sin livssituation kan vårdpersonalen lära sig att förstå dennes 

symtom, vilka behov som finns och resurserna patienten själv besitter (GPCC – 

Centrum för personcentrerad vård, 2016).   

     En personcentrerad vård ger en person de bästa möjliga förutsättningarna att 

göra evidensbaserade val i relation till sin hälsa. Personen ska få göra de val hen 

önskar, detta för med sig att sjuksköterskan måste respektera även de val som kan 

innebära en risk för personen i fråga (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Problemformulering 

Hjärtinfarkt är en vanligt förekommande sjukdom där livsstil påverkar risken att 

drabbas. Livsstilen är även viktig efter att en person haft en hjärtinfarkt, då genom 

att livsstilsförändringar är en del av sekundärprevention. Med livsstilsförändring 

inom områdena tobaksbruk, kostvanor, fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion kan 

en stor del av återinsjuknande i hjärtinfarkt förebyggas. Trots dessa relativt enkla 



8 
 

medel för att uppnå minskad risk för hjärtinfarkt är det fortfarande många 

människor som dör eller får bestående komplikationer efter hjärtinfarkt. Patientens 

attityd kan vara avgörande i arbetet med livsstilsförändringen. Det är därför 

värdefullt att se vilka faktorer som påverkar patienters attityder till 

livsstilsförändring, då sjuksköterskan kan ha nytta av den kunskapen om patienten 

för att motivera och stödja till eventuell livsstilsförändring.   

  

SYFTE 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som påverkar patienters 

attityder till eventuell livsstilsförändring efter hjärtinfarkt. 

 
METOD 
 

Design 

Studien har genomförts som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att 

beskriva befintlig forskning genom att skapa en översikt över det valda ämnet 

(Friberg, 2012). 

 

Urval 

Inklusionskriterier för artiklar som togs med i studien var att artiklarna skulle svara 

på litteraturstudiens syfte och ha blivit utgivna från år 2006 till och med år 2016. 

Artiklarna skulle dessutom vara skrivna på engelska eller svenska, både 

kvalitativa, kvantitativa och artiklar med blandad ansats inkluderades i studien. 

Databaser som har använts är PubMed, Cinahl och Web of Science. 

 

Datainsamling 

För att få ett material som svarade på syftet har olika kombinationer av sökord 

använts. Dessa sökord var myocardial infarction, heart attack, lifestyle*, och 

attitude*. Boolesk söklogik användes med termerna AND och OR (Friberg, 2012). 

Alla titlar i sökresultatet lästes och utifrån det valdes tillsammans vilka abstrakter 

som skulle läsas, sedan vilka artiklar som skulle läsas i sin helhet.   
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Tillvägagångssätt 

För att få hjälp och stöd med att hitta relevanta sökord utifrån valt syfte samt 

hantering av databaser användes Högskolan Dalarnas bibliotekarietjänst. 

Sökningen av artiklar i databaser genomfördes gemensamt. Utifrån lästa titlar 

valdes vilka abstrakt som skulle läsas och vidare från abstrakten valdes de artiklar 

som skulle läsas i sin helhet, även detta diskuterades gemensamt (Bilaga 1). Båda 

författarna till litteraturstudien läste sedan samtliga artiklar utvalda att läsas i sin 

helhet och gjorde varsin kvalitetsgranskning för vardera artikel. 

Kvalitetsgranskningens resultat diskuterades och 14 artiklar valdes ut gemensamt 

för att presenteras i litteraturstudiens resultat (Bilaga 2). 

     Kvalitetsgranskningen genomfördes av båda författarna för att öka 

trovärdigheten i granskningen (Wallengren & Henricson, 2012). 

 

Värdering av artiklars kvalitet 

Artiklarna har granskats med hjälp av tre modifierade granskningsmallar för 

kvalitetsbedömning utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008) (Bilagor 3, 4 och 5). Artiklarna poängsattes utifrån respektive 

mall och beroende på antalet poäng bedömdes den enskilda artikeln ha låg, medel 

eller hög kvalitet. Ju högre poäng en artikel erhöll desto högre bedömdes 

kvaliteten vara. För att uppnå hög kvalitet ska artikeln erhålla minst 80 % av 

maxpoängen i kvalitetsbedömningen. Artiklar som erhållit 60-80 % av 

maxpoängen bedömdes vara av medel kvalitet och artiklar under 60 % av 

maxpoängen bedömdes ha låg kvalitet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). 

Artiklar av hög och medel kvalitet har inkluderats i litteraturstudien. 

 

Analys och tolkning av data 

De 14 artiklar som inkluderades lästes igenom noggrant flertalet gånger och bröts 

ner för att identifiera kategorier gällande faktorer som påverkar attityder till 

livsstilsförändring efter hjärtinfarkt. När dessa kategorier, tio stycken, gemensamt 

identifierats, skrevs vilka artiklar som berörde respektive kategori upp och sedan 

gicks artiklarna igenom för att plocka ut det som rörde respektive kategori. Det 

som framkom ur analysen sammanställdes till studiens resultat.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 

så ska forskning på människor endast få ske om skyddandet av den enskilda 

människan och respekten för människovärdet upprätthålls. Lagen innehåller även 

bestämmelser angående samtycke till forskning där den enskilda personen ska ha 

gett samtycke till den forskning som avser henne eller honom. 

Då studien är en litteraturöversikt med sammanställning av resultat från tidigare 

forskning bör det inte föreligga någon etisk risk att personer kommer till skada. 

Det insamlade materialet har hanterats på sådant sätt att inga resultat förvanskats 

eller hanterats på ett oansvarigt sätt. För att säkerställa att översättningen sker 

korrekt har lexikon använts när behov uppstått.  

 
RESULTAT 
 

Resultatet bygger på 14 artiklar, tio med kvalitativ ansats, två med kvantitativ 

ansats och två med blandad ansats. Artiklarna kommer från Australien (n=2), 

Irland (n=1), Malta (n=1), Norge (n=1), Storbritannien (n=6), Sverige (n=2) och 

USA (n=1) (Bilaga 2). Följande kategorier kunde identifieras genom analysen av 

artiklarna; rädsla, medvetenhet, stöd, självdisciplin, egna prioriteringar, fysiska 

hinder, tidsperspektiv, erfarenheter hämtade från omgivningen, vilja att återgå till 

tidigare fysisk kapacitet och livsåskådning.  

 

Rädsla 

I flertalet studier framkom rädsla som en motivator till livsstilsförändring. Den 

genomgångna hjärtinfarkten upplevdes som en livshotande händelse och 

deltagarna var rädda för att drabbas av ytterligare en hjärtinfarkt senare i livet 

(Baldacchino, 2010; Condon & McCarthy, 2005; Coyle, 2009; Doyle, Fitzsimons, 

McKeown & McAloon, 2010; Dullaghan, Lusk, McGeough, Donnely, Herity & 

Fitzsimons, 2013; Forslund, Lundblad, Jansson, Zingmark & Söderberg, 2013; 

Junehag, Asplund & Svedlund, 2013; White, Bissel & Anderson, 2011; Wingham, 

Dalal, Sweeney & Evans, 2006). Fysiska förändringar som uppkom efter 

hjärtinfarkten tolkades som eventuella symtom på en ny hjärtinfarkt (Coyle, 2009; 

Junehag et al., 2013).                                                                                                     
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     Rädslan visade sig som ett upplevt hinder för hur mycket fysisk aktivetet 

deltagarna kunde utföra. Grunden till rädslan låg i en osäkerhet om hur mycket 

hjärtat kunde prestera efter den genomgångna hjärtinfarkten (Junehag et al., 2013; 

Norekvål, et al., 2007). 

     Deltagare i Junehag et al. (2013) beskrev en rädsla för att fysisk aktivitet skulle 

utlösa en ny hjärtinfarkt. I Forslund et al. (2013) sågs en vilja att övervinna denna 

sorts rädsla och genomföra fysisk aktivitet som tidigare, då deltagarna inte ville 

slösa tid på att oroa sig för någonting som eventuellt skulle kunna ske i framtiden.               

     Förloppet runt den enskilda patienten i samband med hjärtinfarkten visade sig 

spela roll för upplevelsen av rädsla och efterföljande motivationsgrad gällande 

livsstilsförändringar. Deltagare vars sjukdomsfall hanterades skyndsamt upplevde 

en känsla av allvar som i sin tur gav motivation till livsstilförändringar. I 

sjukdomsfall där handläggningen var av en långsammare karaktär tyckte sig 

deltagarna själva inte ha varit så kritiskt sjuka och var inte motiverade till 

livsstilsförändring i lika hög grad (Dullaghan et al., 2013).                                                   

     Rädsla var en dominant känsla hos många av deltagarna och beskrevs som den 

största faktorn i beslutsfattandet kring kosten. Hjärtinfarkten sågs som en varning, 

gav en känsla av rädsla för vad som kan ske i framtiden och ökade motivationen 

till att göra livsstilsförändringar (Doyle et al., 2010).  

     Familjens oro för deltagarens hälsa kunde fungera som motivation till 

livsstilsförändring (Darr et al., 2007). 

 

Medvetenhet 

Deltagare i flertalet studier var medvetna om vilka riskfaktorer som återfanns i 

deras levnadsvanor, vilka utav dem som kan ha bidragit hjärtinfarkten, och vilka 

livsstilsförändringar som var rekommenderade efter hjärtinfarkten (Condon & 

McCarthy, 2006; Forslund et al., 2013; Jones, Jolly, Raftery, Lip & Greenfield, 

2007; Junehag et al., 2013; White et al., 2011). Trots detta brast motivationen att 

utföra långsiktiga förändringar (Jones et al., 2007). 

    Redan innan hjärtinfarkten fanns en medvetenhet hos deltagarna om behovet av 

att påbörja en hälsosammare livsstil, de förstod kopplingen mellan levnadsvanor 

och hjärtinfarkt men såg sig inte ha möjlighet att genomföra någon förändring vid 

den tiden. Att överleva hjärtinfarkten blev den vändpunkt som behövdes för att 
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göra nödvändiga livsstilsförändringar (Condon & McCarthy, 2006; Forslund et al., 

2013). 

     Direkt efter hjärtinfarkten ansåg många att kosten var en bidragande orsak och 

började utesluta framförallt fet mat, deltagarna hade tidigare inte insett faran med 

detta. Vid uppföljningen nio månader senare visade det sig att flertalet hade ändrat 

sig angående att kosten skulle vara orsaken till hjärtinfarkten (White et al., 2011). 

Omedvetenhet om vad som orsakat hjärtinfarkten gjorde det svårt att veta vad som 

behövde förändras i livsstilen (Darr et al., 2008). 

     Deltagare uttryckte att hjärtinfarkten var ett uppvaknande och de angav att de 

inte ville att deras liv skulle vara över. De ville fortsätta att vara tillsammans med 

sin partner i livet och se sina barn och barnbarn växa upp. Denna attityd 

motiverade till livsstilsförändringar för att öka sina chanser att leva vidare 

(Forslund et al., 2013). 

 

Stöd 

Stöd var för många deltagare en viktig faktor för att kunna förändra en livsstil. 

Stödet kunde vara utformat på olika sätt; hjärtrehabiliteringsprogram, familj och 

vänner samt människor med liknande upplevelser. Stöd från familjerna kunde ske 

på olika sätt. En del familjer gav stöd till deltagarna genom att själva ändra på en 

aktuell livsstil och en del genom att hjälpa till att tillaga en ny sorts kost (Condon 

& McCarthy, 2006; Darret al., 2008; Doyle et al., 2010; Forslund et al., 2013; 

Junehag et al., 2014; Jones et al., 2007; Salamonson, Everett, Davidson & Andrew, 

2006; Wingham et al., 2006).  

     Deltagare som deltog i hjärtrehabiliteringsprogrammet gjorde i högre grad 

livsstilsförändringar inom områdena rökning, fysisk aktivitet och kostvanor 

(Junehag et al., 2014; Salomonson et al., 2006), de kunde även hålla dessa 

förändringar över en längre tid (Junehag et al., 2013).  

     Deltagarna kände trygghet i att vara omgiven av människor med kunskap om 

deras situation, en stödjande person som visste hur hårt deltagaren kunde pressa 

sig själv fysiskt utan att det var risk för en ny hjärtinfarkt. Om det skulle hända 

något under träningen, som bröstsmärta eller andnöd, så fanns det då en människa 

som kunde handskas med detta. Detta grundade sig i en osäkerhet på kroppens 

egen kapacitet efter hjärtinfarkten (Wingham et al., 2006).  



13 
 

     Deltagare hade slutat röka alternativt minskat betydligt på antalet cigaretter per 

dag, förändrat sin kost samt börjat motionera, ofta med hjälp av att familjen även 

deltog i dessa förändringar. Dock kunde familjen göra det svårare för deltagaren, 

genom att fortsätta med en livsstil som deltagaren själv kände sig tvungen att sluta 

med. Det ledde i vissa fall till att den nya livsstilen inte gick att uppehålla (Darr et 

al., 2007). 

     Andra deltagare upplevde att det som familjen såg som stöd, i själva verket inte 

var det. Deltagaren fick inte göra det minsta fysiskt ansträngande då familjen var 

rädd att det skulle utlösa en till hjärtinfarkt (Condon & McCarthy, 2006). 

     Bara att familjen fanns, med barn och barnbarn, fungerade som motivation för 

vissa. Deltagarna var tvungna att genomföra livsstilsförändringen för att få mer tid 

till att umgås och se dessa växa upp (Forslund et al., 2013). 

     En del av deltagarna ansåg att om de inte hade deltagit i något program och fått 

det fysiska stödet, så hade de inte haft den självdisciplin som behövdes för att 

genomföra livsstilsförändringen. Stödet från övriga deltagare i 

hjärtrehabiliteringsprogrammet, som hade liknande erfarenheter, ökade på 

deltagarnas självdisciplin (Wingham et al., 2006). 

 

Självdisciplin 

Det framkom att en del av deltagarna hade svårt att följa de råd som gavs om 

livsstilsförändringar efter hjärtinfarkten och de uttryckte en brist på självdisciplin 

som orsak till detta (Darr et al., 2008; Doyle et al., 2010; Forslund et al., 2013; 

2013; Jones et al., 2007; Norekvål, et al., 2007; Wingham et al., 2006). Rädslan för 

en ny hjärtinfarkt gav en beslutsamhet som ökade självdisciplinen när det gällde 

livsstilsförändringen. För en del var det svårt med kostförändring, då de ansåg att 

det fanns så få aptitliga alternativ om maten skulle vara enligt 

kostrekommendationer. De var tvungna att göra ett medvetet val varje gång de 

ställdes inför valet mellan nyttigt och onyttigt. Självdisciplin kunde ses som viktigt 

för att kunna genomföra en kostförändring enligt de rekommendationer som givits 

(Doyle et al., 2010).  

     Där det fanns alternativet att välja mellan sjukhusbaserad hjärtrehabilitering, 

med stöd från vårdpersonal, och hembaserad hjärtrehabilitering, hade de som valde 

det sistnämnda tron på sig själva att ha så pass stark självdisciplin så att de inte 
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behövde stödet från vårdpersonalen för att klara av att göra de nödvändiga 

livsstilsförändringarna (Wingham et al. 2006). 

 

Egna prioriteringar  

I relation till valet mellan att använda sig av det sjukhusbaserade- eller 

hembaserade hjärtrehabiliteringsrogrammet så var det viktigt för deltagarna att 

själva få bestämma vilket program de skulle delta i, för att genomföra och 

upprätthålla livsstilsförändringarna (Jones et l., 2007; Wingham et al., 2006).  

En del av deltagarna nämnde att de ville ta beslutet själva huruvida de skulle sluta 

röka, göra kostförändringar och börja med någon form av fysisk aktivitet, de 

lyssnade på råden men ansåg att i slutändan så var det de själva som hade det sista 

ordet. De ansåg att deras livskvalité skulle påverkas negativt av att genomföra 

förändringarna (Junehag et al., 2013.).  

     Livskvalité nämndes i flera studier som en anledning till att inte förändra någon 

livsstil. Kosten var ett tydligt exempel på detta, deltagare ville fortsätta steka mat i 

stor mängd olja och använda mejeriprodukter med hög fetthalt då det smakade 

bättre och detta var något som höjde livskvalitén (Darr et al., 2008.).  

Det fanns dock de som ansåg att de inte hade någon möjlighet att bestämma själva, 

då de var tvungna att genomföra livsstilsförändringar för att fortsätta leva (Junehag 

et al., 2013).  

     En del av de äldre deltagarna ansåg att de råd som de fått om fysisk aktivitet var 

överdrivna, de behövde bara, relaterat till sin höga ålder, hålla sig rörliga och 

aktiva. Många slutade röka efter hjärtinfarkten, men av de deltagare som valde att 

inte sluta med rökningen så var det för att det var det enda nöjet som fanns kvar i 

livet, ofta gällde även detta de äldre deltagarna. Rökningen var även något som 

hjälpte till att göra deltagarna lugna (Darr et al., 2008; Forslund et al., 2013).    

     Det var viktigt att själv få bestämma balansen mellan livsstilsförändring och att 

njuta av allt som livet erbjöd (Forslund et al., 2013). 

 

Fysiska hinder 

Det fanns en del av deltagarna som kände att de inte hade möjlighet att utföra 

någon fysisk aktivitet relaterat till fysiska hinder som tidigare sjukdomar, följder 
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av hjärtinfarkten och fysisk funktionsnedsättning (Darr et al., 2008; Jones et al., 

2007; Junehag et al., 2013). 

     Andfåddhet, trötthet och svaga muskler nämndes som orsaker som hindrade 

deltagare, som till stor del innan hjärtinfarkten varit fysiskt aktiva, att utföra 

minsta fysiska ansträngning. Även förstärkta sinnen bidrog till detta, att utöva 

fysisk aktivitet utomhus när det var kallt gick inte, då det upplevdes kallare än vad 

det i själva verket var (Junehag et al., 2013). Utöver detta så fanns det även 

deltagare som hindrades av yrsel och svullna fötter (Darr et al., 2008).  

     Fysiska funktionsnedsättningar påverkade möjligheten till fysisk aktivitet, som 

utslitna höftleder, ryggvärk, artrit och emfysem (Jones et al., 2007; Junehag et al., 

2013).  

 

Tidsperspektiv 

Ju längre tid som gått efter hjärtinfarkten utan några upplevda symtom så som 

bröstsmärta, desto lägre var följsamheten till råd angående livsstilsförändring 

(Baldacchino, 2010). Initialt såg deltagarna kosten som en bidragande orsak till 

hjärtinfarkten, vid den uppföljande intervjun nio månader senare la deltagarna 

mindre värde i att så skulle vara fallet (White et al., 2011). 

 

Erfarenheter hämtade från omgivningen 

Deltagare visade att tidigare erfarenheter av hjärtinfarkt relaterat till livsstil bland 

familj och vänner påverkade attityden att ta till sig råd angående 

livsstilsförändring. Deltagare med familj och vänner som levt hälsosamt och 

drabbats av hjärtinfarkt gav deltagarna i fråga en negativ inställning till att 

förändra sina levnadsvanor. Även det motsatta kunde ses med samma utgång, 

deltagare med familj och vänner som ätit osunt, rökt, inte varit fysiskt aktiva och 

inte drabbats av hjärtinfarkt hade en negativ inställning till livsstilsförändringar 

(Darr et al., 2008). I Forslund et al. (2013) återfanns att en del deltagare hade 

familjemedlemmar och vänner som fått hjärtinfarkt trots en nyttig livsstil och 

därav valde dessa deltagare att fortsätta röka, då det ändå inte upplevdes spela 

någon roll. 
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Vilja att återgå till tidigare fysisk kapacitet 

Viljan att återgå till det liv deltagarna levde innan hjärtinfarkten visade sig vara en 

stor motivator (Condon & McCarthy, 2006; White et al., 2011; Wingham et al., 

2006). Fokus för att komma tillbaka till normalt liv låg på fysisk aktivitet, en del 

av deltagarna visade en vilja att komma i bättre fysisk form än innan hjärtinfarkten 

(Wingham et al., 2006). I vissa fall överpresterade deltagarna fysiskt på grund av 

viljan att komma tillbaka till normal fysisk förmåga snabbare, vilket gjorde att de 

blev utmattade och upplevde sig ta ett steg tillbaka i den fysiska förbättringen 

(Condon & McCarthy, 2006). 

 

Livsåskådning 

Många deltagare trodde starkt på att det var ödet som gjort att de fått en 

hjärtinfarkt. Dessa deltagare, som till största del var äldre, ansåg att de inte kunnat 

förebygga sjukdomen och hade svårt att hitta en orsak till den. Trots att vissa 

deltagare såg sig vara utan personlig kontroll över sjukdomen så var de villiga att 

förändra sin livsstil för att förbättra sin hälsa och förebygga ytterligare problem. 

Hjärtinfarkten sågs som ett förebud från sin gud att deltagarna inte hade tagit hand 

om sin hälsa och ett tecken på att de behövde göra förändringar avseende sin 

livsstil (Darr et al., 2008).  

 

DISKUSSION 
 

Sammanfattning av huvudresultatet  

Det framkom tio kategorier som enskilt eller tillsammans påverkade patientens 

attityd till livsstilsförändring. De mer framträdande faktorerna i litteraturstudiens 

resultat var rädsla, medvetenhet, stöd, självdisciplin och egna prioriteringar. 

Fysiska hinder, tidsperspektiv, erfarenheter hämtade från omgivningen, vilja att 

återgå till tidigare fysisk kapacitet och livsåskådning var mindre framträdande 

faktorer men påverkade ändå deltagarnas attityd till livsstilsförändring.  

     Fysisk aktivitet och kostvanor var frekvent förekommande livsstilsområden där 

deltagarna påverkades av de nämnda faktorerna, antingen i positiv eller i negativ 

riktning, för att göra eventuella livsstilsförändringar. Tobaksbruk och 
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alkoholkonsumtion lyftes inte lika ofta fram som områden där livsstilsförändringar 

genomfördes. 

 

Resultatdiskussion    

Socialstyrelsens (2011) rekommendationer om hur sjukdom kan förebyggas 

genom livsstil berör områdena fysisk aktivitet, tobaksbruk, kostvanor och 

alkoholkonsumtion.  

     Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka faktorer som påverkar 

patienters attityder till eventuell livsstilsförändring efter hjärtinfarkt. Resultatet gav 

tio kategorier med olika faktorer som enskilt eller tillsammans påverkade 

deltagarnas attityd till livsstilsförändring. Samtliga kategorier som återfinns i 

resultatet visar faktorer som på något sätt påverkar attityden till förändring inom 

fysisk aktivitet vilket tolkas som att fysisk aktivitet har varit en central del i 

livsstilsförändringen för många deltagare. 

     I Champion & Skinner (2008) kan ses att ett steg som påverkar attityden mot 

agerande är upplevd mottaglighet och allvar av sjukdom där även upplevt hot finns 

med som en rubrik i Health Belief Model. I Baldacchino (2010), Condon & 

McCarthy (2005), Coyle (2009), Doyle et al. (2010), Dullaghan et al. (2013), 

Forslund et al. (2013), Junehag et al. (2013), White et al., (2011) & Wingham et al. 

(2006) exemplifieras denna upplevda mottaglighet och hot samt allvar av sjukdom 

genom en rädsla för ytterligare en hjärtinfarkt som en faktor som påverkar 

attityden till livsstilsförändring och då främst till förändring inom fysiskt aktivitet.  

     Inom området fysisk aktivitet fanns även fysiska hinder vilket var en faktor som 

påverkade attityden till livsstilsförändring, detta genom deltagare som inte ansåg 

sig ha möjlighet att utföra någon fysisk aktivitet relaterat till tidigare sjukdomar 

eller följder av hjärtinfarkten (Darr et al., 2008; Jones et al., 2007; Junehag et al., 

2013). När sjuksköterskan utför vården personcentrerat ingår det att belysa 

patientens egna resurser (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).  I ljuset av detta 

skulle sjuksköterskan kunna, tillsammans med patienten, försöka hitta de 

möjligheter till livsstilsförändring som finns, utifrån patientens egna förmågor trots 

fysiska hinder. 

     Det fanns även de deltagare som satsade mot en bättre fysisk förmåga än vad de 

hade innan hjärtinfarkten (Wingham et al., 2006). Vad som påverkar agerandet i en 
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beslutsprocess startar enligt Health Belief Model (Figur 1) med ett antal 

modifierande faktorer, till exempel ålder, personlighet och kunskap (Champion & 

Skinner, 2008). Skillnaden på studiedeltagarnas attityd gentemot förändring inom 

fysisk aktivitet, som beskrivs ovan, kan möjligen förklaras utifrån dessa 

modifierade faktorer. Beroende på bland annat deltagarnas kunskap och 

personlighet kan attityden påverkas till slutprodukten, som är agerande. 

 

Faktorer som påverkar attityden till livsstilsförändring angående tobaksbruk är inte 

lika framträdande i resultatet som faktorerna angående fysisk aktivitet. Dock 

kunde det ses i Forslund et al. (2013) att erfarenheter hämtade från omgivningen 

var en faktor som kunde påverka attityden till livsstilsförändring genom att ha 

familj och vänner som levt hälsosamt, vilket i detta fall innebär utan tobaksbruk, 

som ändå drabbats av hjärtinfarkt. Detta gjorde att deltagarna inte var benägna att 

förändra sin livsstil inom tobaksbruk då det inte tycktes ha någon betydelse för 

utgången att drabbas av hjärtinfarkt eller inte. Detta återspeglas i Health Belief 

Models (2008) faktor nummer tre, upplevda hinder, där individen upplever 

nackdelar med att prova ett nytt beteende som i sin tur påverkar agerandet.                                                            

     I detta fall är nackdelen en utebliven fördel i form av att inte få någon garanti 

att inte drabbas av hjärtinfarkt igen, då deltagarna genom familj och vänner har 

erfarenhet av att livsstilen inte har någon betydelse. Även i Darr et al. (2008) kan 

vi finna att tidigare erfarenheter av familj och vänners livsstil relaterat till att 

drabbas, eller inte drabbas, av hjärtinfarkt är en faktor som påverkar attityden till 

förändring. 

 

I bakgrunden beskrivs hur goda kostvanor minskar risken för att utveckla hjärt- 

och kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2016c). I resultatet har det 

framkommit att attityden till att förändra kosten varierar stort mellan deltagarna. 

Rädslan för att få en till hjärtinfarkt blev motivation för att förändra kosten och 

ansågs till och med som den största faktorn i beslutsfattandet kring kosten (Doyle 

et al., 2010). Sjuksköterskan har en utmaning i att arbeta tillsammans med 

patienten mot ett hälsosammare liv. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) 

ska personcentrerad vård utgå från patientens personlighet, vanor, prioriteringar 

och värderingar. 
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     Många av deltagarna ansåg initialt att bristande kostvanor var den största 

bidragande orsaken till att ha fått hjärtinfarkt och var därför motiverade till 

förändring, däremot förändrades dessa tankar över tid och de ansåg inte längre att 

kosten var orsaken, således behöll deltagarna inte de nya, rekommenderade 

kostvanorna (White et al., 2011). Det är sjuksköterskans ansvar att ta initiativ till 

samtal med patienten. Detta samtal ger sjuksköterskan möjlighet att förstå 

patientens behov och resurser (GPCC – Centrum för personcentrerad vård, 2016). 

För att få motivation till att göra en kostförändring kan det behövas mer än en 

faktor: stöd i olika former (Condon & McCarthy, 2006; Darr et al., 2008; Doyle et 

al., 2010; Forslund et al., 2013; Junehag et al., 2014; Jones et al., 2007; 

Salamonson et al., 2006; Wingham et al., 2006), självdisciplin (Doyle et al., 2010) 

och medvetenhet (Forslund et al., 2013).  

     Självdisciplin var en viktig faktor för att vid varje måltid göra ett aktivt val 

mellan nyttigt och onyttigt. Det kändes för en del deltagare svårt, då de ansåg att 

den nyttiga maten sänkte livskvalitén (Doyle et al., 2010). Inom den 

personcentrerade vården belyses vikten av att respektera personens egna val 

oavsett konsekvenserna som följer efter detta val. Därav får vårdpersonal inte 

moralisera en persons val utifrån vad evidensen anser (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016).   

 

Alkohol är en av orsakerna till hjärtsjukdomar, däribland hjärtinfarkt 

(Folkhälsomyndigheten, 2016g). Det är enbart, i de granskade artiklarna, från 

deltagares sida framlyft tankar kring alkoholbruk relaterat till hjärtinfarkt.  

     Darr et al., (2008) beskrev att deltagare hade svårt att sluta dricka alkohol i 

samband med kostförändring då två livsstilsförändringar var för mycket att hantera 

samtidigt. Champion & Skinner (2008) anger upplevd självförmåga som en viktig 

beståndsdel i processen mot beteendeförändring. De deltagare som inte kan 

genomföra flera beteendeförändringar samtidigt visar på en bristande 

självförmåga. Som beskrivet i Health Belief Model behövs god självförmåga för 

att överkomma upplevda hinder.                    

     I de valda artiklarna finns det inget som tyder på att alkoholbruk tolkas som ett 

problem i förhållande till hjärninfarkt, då studierna fokuserar på fysisk aktivitet, 

kostvanor och till viss del tobaksbruk.  
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Enligt Adamson, Pow, Houston & Redpath (2016) upplever patienter som blivit 

vårdade personcentrerat ett ökat förtroende för vårdpersonal och en större trygghet 

i vården. Därigenom kunde patienterna utöka sin berättelse vilket kunde leda till 

ett mer positivt resultat. Dessa positiva resultat kunde yttra sig som förbättrad 

återhämtning, ökad mobilitet, större självständighet och en känsla av att ha uppnått 

något bra.      

     Genom patientens berättelse kan faktorer framkomma som påverkar attityden 

till livsstilsförändring vilket kan leda sjuksköterskan till att identifiera patientens 

behov, av till exempel stöd, och utifrån det arbeta personcentrerat.    

Litteraturstudiens resultat visar att deltagarna har påverkats på olika sätt av de tio 

faktorer som framkommit. Det tyder på att patienter efter en hjärtinfarkt kan 

behöva omvårdnad anpassad utifrån dem själva som individer. Den omvårdnad 

patienterna kan behöva för att genomföra en livsstilsförändring skulle kunna ske 

genom ett personcentrerat förhållningssätt.       

      

Metoddiskussion  

Sökningen av artiklar genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl och Web of 

Science, med samma kombination av sökord i samtliga databaser (Bilaga 1). 

Sökordskombinationen gav artiklar som valdes ut till resultatet i alla databaser, 

vilket tolkas som att träffande sökord användes för att hitta relevanta artiklar. 

     Den booleska söktermen OR användes mellan sökorden myocardial infarction 

och heart attack för att bredda sökningen då hjärtinfarkt kan benämnas på båda 

sätten inom engelskan. 

     Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes med hjälp av en modifierad 

granskningsmall för kvalitetsbedömning utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006) och Forsberg & Wengström (2008).  Granskningen utfördes initialt enskilt 

för att sedan jämföras och diskuteras för att säkerställa granskningens validitet. 

Artiklar av medel- och hög kvalitet inkluderades i studien, ett kriterium samtliga 

artiklar utvalda klarade. Av studiens 14 artiklar hade 13 stycken hög kvalitet och 

en artikel medel kvalitet, detta tolkas som att studien bygger på väl utförda artiklar.  

     Sammanställningen av artiklarnas resultat genomfördes tillsammans vilket gav 

möjlighet att diskutera kring varje enskild artikels resultat och minskade risken att 

gå miste om viktig fakta. Denna sammanställning gav tio kategorier som 
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redovisades i resultatet. Analysen av artiklarnas resultat hade kunnat drivas längre 

för att få bredare kategorier. Det ansågs att de funna kategorierna beskrev vad som 

framkom i artiklarna under analysen, relaterat till studiens syfte, och stannade 

således vid tio kategorier. 

     Artiklarna som använts i studien har publicerats i länder med en kultur liknande 

den svenska vilket stärker resultatets tillförlitlighet för applikation inom svensk 

hälso- och sjukvård. Detta faktum kan även ses som att bristen på artiklar från 

skiftande kulturer minskar användbarheten ur ett globalt perspektiv. Samtliga 

artiklar var skrivna på engelska vilket kan ha medfört misstolkning i 

översättningsmomentet som kan ha påverkat resultatet, då vårt modersmål är 

svenska. 

 

Etikdiskussion 

Samtliga artiklar representerade i studien var etiskt godkända och byggde på 

frivilligt deltagande. 

     Ur ett samhälleligt hälsoperspektiv finns en styrka i att medborgare själva kan 

påverka sin livsstil och därigenom minska risken för att drabbas av hjärtinfarkt. 

Samhället har då möjlighet att få en potentiellt friskare befolkning utifrån en 

förmåga som medborgarna själva besitter. Enligt Folkhälsomyndigheten (2016h) 

påverkas en individs hälsa av genetiska, sociala och ekonomiska omständigheter, 

vilka benämns som bestämningsfaktorer. Olika grupper i samhället påverkas av 

dessa bestämningsfaktorer i varierande grad, vilket leder till att dessa olika grupper 

inte har samma förutsättningar att leva ett hälsosamt liv.   

     Ansvarsfördelningen mellan hälso- och sjukvården och medborgarna när det 

gäller hälsosam livsstil framkommer inte genom denna litteraturstudie. Sandman 

& Kjellström (2013) skriver ur ett etiskt perspektiv att en människa har ansvar för 

sin egen hälsa på grund av att hens val påverkar andra människors möjlighet att 

leva ett gott liv. Den som inte tar ansvar för sin egen hälsa kommer förbruka mer 

av samhällets resurser vilket minskar andras möjligheter att få vård.  

     Utifrån ovanstående kan det tolkas att det i första hand är medborgaren själv 

som ansvarar för sin hälsa och samhället står för vårdresurser. Utifrån denna 

litteraturstudies resultat skulle samhället till exempel kunna bistå med stöd under 
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en livsstilsförändring mot en hälsosammare livsstil, men det är fortfarande 

medborgaren själv som har ansvaret för den egna hälsan. 

 

KLINISK BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 

 

De faktorer som framkommit i litteraturstudien är delar som vården skulle kunna 

arbeta med för att underlätta för den enskilde patienten i processen mot eventuell 

förändring av livsstil efter en hjärtinfarkt. Genom att vårdpersonal får kunskap om 

vilka faktorer som kan påverka en individs attityder så kan arbetet underlättas för 

att patienten ska kunna genomföra förändringen.  

 

SLUTSATS 

 

Deltagarnas attityder påverkades tydligt av de framkomna faktorerna. Den 

deltagare som fick stöd, hade medvetenhet om sitt tillstånd, vilja att återgå till 

tidigare fysisk kapacitet och hade god självdisciplin hade ökad motivation till att 

genomföra en livsstilsförändring efter hjärtinfarkten. I motsats till detta fanns 

fysiska hinder och tidsperspektiv som minskad motivation till att genomföra en 

livsstilsförändring.  Rädsla, egna prioriteringar och livsåskådning var faktorer som 

kunde påverka attityden till livsstilsförändring i både positiv och negativ riktning.  

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

Faktorerna som framkommit behöver forskas på ytterligare för att vårdpersonal på 

bästa sätt ska kunna hjälpa patienter mot en hälsosam livsstil efter en hjärtinfarkt.  

Ett förslag är att ta fram ett mätinstrument för sekundärprevention där patienter får 

självskatta, de i litteraturstudien framkomna, faktorerna. Resultatet av denna 

självskattning kan sedan leda sjuksköterskan till att tillämpa de insatser om behövs 

för att få en individanpassad vägledning inom livsstilsförändringar. 
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BILAGA 1  

Söktabell 
 

Databas Sökord 
 
 

Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar till 
resultat n=14 

PubMed (myocardial 
infarction OR 
heart attack)  
AND lifestyle 
AND 
attitudes 

 
 
73718 
1062 
 
79 

 
 
 
 
 
79 

 
 
 
 
 
27 

 
 
 
 
 
13 

 
 
 
 
 
10 

Cinahl (myocardial 
infarction OR 
heart attack) 
AND lifestyle 
AND 
attitudes 

 
 
19499 
241 
 
30 

 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
6 
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Web Of 
Science 

(myocardial 
infarction OR 
heart attack) 
AND lifestyle 
AND 
attitudes 

 
 
132955 
1834 
 
19 

 
 
 
 
 
19 

 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
1 
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BILAGA 2 
Resultattabell 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets-
grad 

Baldacchino, D. 
 
2010 
 
Malta 

Myocardial 
infarction: a 
turning point in 
meaning of life 
over time 

To explore patients´ 
perceived meaning in life 
across the first 5 years 
following the onset of 
myocardial infarction. 

Kvalitativ 
 
Deltagarna intervjuades vid 
totalt sju tillfällen, den första 
intervjun efter inskrivning 
på sjukhusavdelning och den 
sista fem år efter utskrivning 
från sjukhusavdelning. 

N=16 Hjärtinfarkten sågs som ett lärotillfälle och en 
chans att prioritera sin egen hälsa. Ju längre 
tid som går efter hjärtinfarkten desto lägre blir 
följsamheten till livsstilsförändringsråd. 

Hög 

Boyle, M., 
Grenfell, K., 
Brown, R., 
Bannear, S., 
Lollback, N., 
Witt, J., Jiggins, 
L. & Aitken, L. 
 
2014 
 
Australien 

What have our 
patients learnt 
after being 
hospitalized for 
an acute 
myocardial 
infarction? 

To investigate the 
cardiovascular risk factor 
behaviors of patients 
together with their acute 
coronary syndrome 
knowledge, attitudes and 
beliefs following 
admission to hospital for 
an acute myocardial 
infarction. 

Kvantitativ 
 
Deltagarna fyllde i en enkät 
vid utskrivning från 
sjukhusavdelning samt en 
uppföljande enkät tio veckor 
efter utskrivning. 

N=114 Signifikanta förbättringar hittades gällande 
deltagarnas följsamhet till hälsosammare 
kostvanor samt råd gällande rökstopp. Hög 
andel deltagare hade initialt avsett att delta i 
hjärtrehabiliteringsprogram men få hade visat 
sig fullfölja det påståendet. 

Medel 

Coyle, M K.  
 
2009 
 

Over time: 
reflections after 
a myocardial 
infarction 

Determine what patients 
thought was important 
after experiencing an acute 
MI and performing self-

Kvalitativ 
 
Deltagarna intervjuades 
innan de skrevs ut från 

N=62  Rädsla för en ny hjärtinfarkt. I 33 av 
reflektionerna framkom att det fanns behov av 
att göra förändringar av livsstilen. 

Hög 



2 
 

USA care while they were 
hospitalized, at 2 weeks 
and 30 days post-MI. 

sjukhusavdelningen som 
sedan följdes upp med två 
intervjuer via telefon efter 
utskrivning. Den första 
uppföljningsintervjun ägde 
rum två veckor efter 
utskrivning och den andra 30 
dagar efter utskrivning. 

Darr, A., Astin, 
F. & Atkin, K. 
 
2008 
 
Storbritannien 

Casual 
attributions, 
lifestyle change 
and coronary 
heart disease: 
Illness beliefs 
of patients of 
South Asian 
and European 
origin living in 
the United 
Kingdom 

To examine and compare 
the illness beliefs of South 
Asian and European 
patients with coronary 
heart disease about casual 
attributions and lifestyle 
change. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade intervjuer 
som transkriberades, 
analyserades och delades in i 
gemensamma teman. 

N=65 Familjens historik av hjärtinfarkt nämndes 
som en möjlig orsak till deltagarnas 
hjärtinfarkt och de kunde således inte påverka 
utgången genom livsstilsförändring.  Deras tro 
något som de trodde påverkade, då gud 
skickade ett budskap om att ta bättre hand om 
kroppen när deltagaren fick hjärtinfarkten. 
Många slutade röka, men de som inte trodde 
att tobaksrökningen hade varit en bidragande 
orsak till hjärtinfarkten fortsatte. En deltagare 
nämnde att denne ville fortsätta röka då det 
var det enda nöjet kvar i livet, däremot kunde 
kosten förändras. Tidsbrist var en orsak till att 
ej utöva fysisk aktivitet, men det nämndes 
även att fysisk aktivitet inte kändes 
nödvändigt på grund av hög ålder. Den fysiska 
aktivitet som ändå utövades bestod mestadels 
av promenader. Det var tudelat gällande 
kostförändringar, en del valde att inte göra 
förändringar så det påverkade deras livskvalité 
i hög grad, medan andra gjorde de 
förändringar i kosten som rekommenderats 

Hög 



3 
 

efter hjärtinfarkten. 
Doyle, B., 
Fitzsimons, D., 
McKeown, P. 
& McAloon, T. 
 
2010 
 
Storbritannien 

Understanding 
dietry decision-
making in 
patients 
attending a 
secondary 
prevention 
clinic following 
myocardial 
infarction 

To explore the issues that 
influence the dietry 
choices made by patients 
attending a secondary 
prevention clinic following 
a myocardial infarction. 

Kvalitativ 
 
Deltagarna intervjuades i sitt 
hem åtta månader efter 
genomgången hjärtinfarkt. 

N=9 Rädsla för ny hjärtinfarkt visade sig vara en 
motivator för kostförändringar. Bristande 
information från sjukhuspersonal var en faktor 
som sågs vara ett hinder för kostförändringar. 

Hög 

Dullaghan, L., 
Lusk, L., 
McGeough, M., 
Donnelly, P., 
Herity, N. & 
Fitzsimons, D. 
 
2013 
 
Storbritannien 

I am still a bit 
unsure how 
much of a heart 
attack it really 
was! Patients’ 
presenting with 
non ST 
elevation 
myocardial 
infarction lack 
understanding 
about their 
illness and have 
less motivation 
for secondary 
prevention. 

To explore and compare 
patient illness perception 
and motivation for 
behavioural change 
following myocardial 
infarction (MI) treated by 
different methods. 

Kvalitativ 
 
Deltagarna intervjuades i sitt 
hem mellan en till fyra 
veckor efter hjärtinfarkten, 
intervjuerna pågick mellan 
30 till 80 minuter, spelades 
in och transkriberades. 

N=15  Inställningen till livsstilsförändring var 
beroende av allvarlighetsgraden av 
hjärtinfarkten och hur stort trauma patienten 
upplevde att det varit. Patienter med en 
allvarligare hjärtinfarkt som krävt mer akuta 
vårdinsatser var mer benägna att förändra sin 
livsstil. Rädsla och brist på kunskap framkom 
som orsakande komponenter till vilken attityd 
patienten har. 

Hög 

Forslund, A.-S., 
Lundblad, D., 
Jansson, J.-H., 

Risk factors 
among people 
surviving out-

Describe risk factors and 
lifestyle among survivors. 

Blandad ansats 
 
Kvantitativ data hämtades ur 

N=71  En del såg hjärtinfarkten som ett uppvaknande 
och det blev en motivation till att förändra 
livsstilen som orsakat hjärtinfarkten. Det 
framkom även att familjen var en motivation, 

Hög 
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Zingmark, K. & 
Söderberg, S.  
 
2013 
 
Sverige 

of-hospital 
caridac arrest 
and their 
thoughts about 
what lifestyle 
means to them: 
a mixed 
methods study 

MONICA-projektet. 
Därifrån hämtades 
deltagarna som genom 
intervjuer gav data till den 
kvalitativa delen. 
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. 

att få spendera mer tid med barn och barnbarn. 
Rädsla för att fysisk aktivitet ska utlösa 
ytterligare en hjärtinfarkt.   

Junehag, L., 
Asplund, K. & 
Svedlund, M. 
 
2103 
 
Sverige 

Perceptions of 
illness, lifestyle 
and support 
after an acute 
myocardial 
infarction 

To describe individual 
perceptions of their 
(people afflicted by an 
AMI) lifestyle and support, 
1 year after an AMI, with 
or without mentorship. 

Kvalitativ 
 
Deltagarna rekryterades två 
veckor efter utskrivning från 
sjukhusavdelning, 11 
deltagare fick en mentor 
medan nio deltagare 
utgjorde en kontrollgrupp. 
Intervjuerna som ligger till 
grund för studiens resultat 
genomfördes ett år efter 
genomgången hjärtinfarkt. 

N=20 
(varav nio 
deltagare 
utgjorde 
kontrollgru
pp) 

Samtliga deltagare var medvetna om behovet 
av att ändra sina levnadsvanor men trodde att 
förändringarna skulle påverka deras liv 
negativt och vara svåra att hålla fast vid. 
Rädsla för ytterligare en hjärtinfarkt gjorde 
deltagarna passiva gällande fysisk aktivitet. 

Hög 

Jones, M., 
Jolly, K., 
Raftery, J., Lip, 
G YH. & 
Greenfield, S. 
 
2007 
 
Storbritannien  

´DNA´ may not 
mean ´did not 
participate´: a 
qualitative 
study of 
reasons for 
non-adherence 
at home- and 
centre-based 
cardic 

Explore patients´ reasons 
for non-participation in or 
non-adherence to at-home 
or hospital-based CR-
programme.  

Kvalitativ 
 
Individuella intervjuer med 
49 deltagare. 
Intervjuerna skedde hemma 
hos deltagarna, tog mellan 
40-45 minuter och spelades 
in.  

N= 49 De som inte deltog i något program utövade 
ändå någon typ av fysisk aktivitet, exempelvis 
promenader. Man kunde se att anledningar till 
att inte delta i hjärtrehabiliteringsprogrammet 
var att deltagarna tränade självständigt, att det 
fanns andra hälsoproblem som gjorde fysisk 
aktivitet svårt men även brist på motivation. 
Många av deltagarna hade gjort 
livsstilsförändringar gällande tobaksbruk och 
kostvanor.   

Hög 
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rehabilitation 
Norekvål, T M., 
Moons, P., 
Hanestad, B R., 
Nordrehaug, J 
E., Wentzel-
Larsen, T. & 
Fridlund, B. 
 
2007 
 
Norge 

The other side 
of the coin: 
Perceived 
positive effects 
of illness in 
women 
following acute 
myocardial 
infarction 

Investigate possible 
positive effects of illness, 
describe the patient 
characteristics and explore 
the nature and frequency 
of these effects  in older 
women MI.  

Blandad ansats 
 
En fråga med svarsalternativ 
ja eller nej ställdes initialt, 
om svaret var ja ombads 
deltagaren att utveckla 
svaret vidare. 

N=145 Positiva effekter efter hjärtinfarkten beskrevs 
som möjligheten att göra livsstilsförändringar 
gällande rökning, ökad fysisk aktivitet, 
reducerad stress och minska på rökning. Av 
dessa var rökning den mest nämnda livsstilen 
som deltagarna ville och delvis hade förändrat.  

Hög 

Salamonson, 
Y., Everett, B., 
Davidson, P. & 
Andrew, S. 
 
2006 
 
Australien 

Magnitude of 
change in 
cardiac health-
enhancing 
behaviours 6 
months 
following an 
acute 
myocardial 
infarction 

To examine the degree to 
which first acute 
myocardial infarction 
(AMI) survivors engaged 
in cardiac health-
enhancing behaviours, and 
the magnitude of health 
behaviour change 6 
months after the first AMI. 

Kvantitativ 
 
Den första enkäten 
besvarades på sjukhuset tre 
till sju dagar efter 
inskrivning på avdelningen. 
Den andra enkäten skickades 
till deltagarna via mail sex 
månader efter tillfället för 
hjärtinfarkten. 

N=106 Den uppföljande enkäten visade att 
deltagarnas fysiska aktivitet hade ökat med 29 
%, återhållsamhet från rökning hade ökat med 
19 % och andelen deltagare som hade en 
kosthållning med lågt intag av fett hade ökat 
med 48 %. Andelen deltagare med normalt 
BMI hade ökat med 3 %. 

Hög 

White, S., 
Bissell, P. & 
Anderson, C. 
 
 
2011 
 
Storbritannien 

A qualitative 
study of cardiac 
rehabilitation 
patients 
perspectives on 
making dietary 
changes 

Explore CR patients’ 
perspectives on making 
and maintaining dietary 
changes. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer som 
transkriberades och en 
uppföljning nio månader 
senare där deltagarna 
kontaktades via brev. 

N=15 Rädsla för att få en ny hjärtinfarkt var en 
anledning till att göra kostförändringar. De 
kostförändringar som genomfördes initialt 
bestod mestadels i att patienter valde bort 
saker från sin kost, så som socker och salt. 
Däremot valde man inte att lägga till nyttig 
mat. Det var svårt att hålla den kosten ju 
längre tiden gick från hjärtinfarkten och 

Hög 
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många patienter trodde med tiden att kosten 
inte var en bidragande orsak till den 
genomgångna hjärtinfarkten. 

Wingham, J., 
Dalal, H.M., 
Sweeney, K.G. 
& Evans, P. H. 
 
2006 
 
Storbritannien 

Listening to 
patients: Choice 
in cardiac 
rehabilitation 

To explore patients´ 
experience of MI and to 
identify the factors which 
influence the choice 
patients make given the 
option of hospital or home-
based CR after MI. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer som 
transkriberades. 

N=17  
(10 
deltagare 
valde 
hembaserat 
rehabiliteri
ngsprogra
m, 7 
deltagare 
valde 
sjukhusbas
eratrehabili
teringsprog
ram) 

De flesta deltagarna strävade efter att förändra 
sin livsstil med hjälp av 
rehabiliteringsprogrammet. Fysisk aktivitet 
låg i fokus, en vilja att bli mer vältränad än 
innan hjärtinfarkten sågs hos många deltagare. 
För att göra förändringar behövs ett tillräckligt 
gott stöd, någon att fråga. 

Hög 
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Bilaga 3 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  
Kvantitativa studier 
 

 
 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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Bilaga 4 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 
 
 

 
Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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Bilaga 5 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Blandad ansats 
 

  Ja Nej 
 Generella   
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är designen relevant utifrån syftet?   
7 Finns inklusionskriterierna beskrivna?   
8 Är inklusionskriterierna relevanta?   
9 Finns exklusionskriterierna beskrivna?   
10 Är exklusionskriterierna relevanta?   
11 Är urvalsmetoden beskriven?   
12 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
13 Anges när studien genomfördes?   
14 Anges var studien genomfördes?   
15 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
16 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
17 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
 Kvantitativa frågor   
18 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
19 Finns populationen beskriven?   
20 Är populationen representativ för studiens syfte?   
21 Anges bortfallets storlek?   
22 Kan bortfallet accepteras?   
23 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
24 Anges vilka mätmetoder som användes?   
25 Beskrivs studiens huvudresultat?   
26 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
27 Besvaras studiens frågeställningar?   
28 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
29 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
 Kvalitativa frågor   
30 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
31 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
32 Anges vald datainsamlingsmetod?   
33 Att data systematiskt insamlade?    
34 Presenteras hur data analyserats?   
35 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
36 Besvaras studiens syfte?   
37 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
 Mixed Methods frågor   
38 Motiverar författarna valet av att använda metoden?   
Maxpoäng: 38 
Erhållen poäng 
Kvalitet:  låg medel hög 


