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SAMMANFATTNING 

Centralt i denna studie är hur vuxna pacemakerbärare 20–49 år, konstruerar sin identitet i 
relation till sin pacemaker och framtid utifrån den socialkonstruktionistiska ansatsen. Fokus 
är hur språket skapar och konstruerar våra identiteter. Metoden i studien behandlades utifrån 
diskurspsykologi och narrativ ansats som kombinerades med verktyget tidsjag. 

Forskningsfokus är hur tal och text är retoriskt organiserade för att förorsaka handlingar. 
Ledande är hur diskursen används i handlingar, konstituerar händelser, och är vägledande för 

vilka identiteter som människor kan tillskriva sig. 

Resultatet visade att det framträdde tre övergripande mönster att resonera på i förhållande till 
sin pacemaker och framtid. Under första mönstret inbillningssjuk pendlade 
pacemakerbärarna mellan att framhäva sin erfarenhet, innefattande oro, ångest, oförståelse 
och begränsningar. Under andra mönstret framfördes sökande av identifikation och nytt 
förhållningsätt kontra inträdets legitimitet; att värdet av att få socialt stöd betraktades som 

ett behov. Det tredje mönstret för pacemakerbärarna var att betona en kontroll över sin 
sjukdom, hantera den d.v.s. utfasning. Rätt balans upprättades genom positiv inställning och 

kunskap samt en approach att agera hjälpare om det råder brist på socialt stöd. 

Sammantaget kunde det ses att pacemakerbärarnas resonemang många gånger präglades av 

retoriska resurser i förhandling kring sitt identitetsskapande som visade på ideologiskt 
dilemma som pacemakerbärarna befann sig i, där tolkningsrepertoarer möttes. Den tydligaste 
resurs var mestadels tid, då den avslöjar erfarenheten och ger eftertryck åt upplevelser – 

identiteter i process.  

Det som denna studie tillför till tidigare forskning är att behov finns att sätta in individuella 
rehabiliteringsplaner. Exempelvis stödgrupper bestående av andra pacemakerbärare. Studien 
visar på att den vuxna pacemakerbäraren har behövligheter att kunna relatera sig till andra 
med liknande erfarenheter och få tala om sin oro och ångest. Socialt stöd behövs för att kunna 

bygga sig själv och bidra till nutida identitetskonstruktion och acceptans. 

Nyckelord: quality of life, pacemaker, heart disease, chronic disease and identity. 
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1 INLEDNING 

”Man började tro att det var inbillning, att jag inte var sjuk. De hittade aldrig 
något, jag skulle velat ha förslag till sjukdom. Körde bil, låg i 100km/h och allt 
försvann. Det kunde ha gått illa, det var den slutliga händelsen”. 
Pacemakerbärares berättelse hur sjukdomen villkorar såväl som den egna 

identiteten. 

Citatet ovan är taget ur en intervju med en manlig pacemakerbärare. Det är en sekvens i nutid 
”det hade kunde ha gått illa” – för att titta bakåt mot det förflutna, för att beskriva sitt 
dåtidsjag(Blomberg & Börjesson, 2013): "man började tro att det var inbillning". Tid används 
som retorisk resurs för att driva berättelsen framåt, ett sätt att skapa samt förmedla identiteter 

i sin berättelse.  denna studie läggs fokus på vuxna pacemakerbärare diskursiva berättelse, hur 
hjärtsjukdom villkorar som den egna identiteten utifrån den socialkonstruktivistiska ansatsen 

där språket konstruerar verkligheten.  

Förmodligen har många av oss tidigare hört frasen vet du vad jag gjorde igår vilket språkligen 
förmedlar att någon önskar berätta något intressant. Det uttalande avslöjar även att vi avser 
att ta längre tid i anspråk när det är vår tur att tala. Förutom att ta anspråk i tid att tala så klär 
vi berättelser med detaljrikedom, det vill säga retoriska resurser för att göra oss trovärdiga. 
Det vi illustrerar genom den språkliga konstruktionen förmedlar hur man vill framställa sig 
inför andra. Det är just denna framställan som är viktig i denna studie för att få reda på hur 

sjukdomen villkorar såväl som den egna identiteten. Här riktas ett intresse mot att se hur 
identitetsskapandet sker i berättandet utifrån det analytiska verktyget tidsjag för att fånga en 
gradvis identitetsprocess över tid. Det intressanta är hur pacemakerbärarens kontinuerligt 
uppfattar sitt jag i tiden och hur kan de förmedla det i en berättelse? Berättelser kan vara av 
skilda slag men att det som förenas är att man på olika sätt upplevt någon ovisshet och 

livsavgörande i det förflutna, vilket återges på olika sätt. Det är berättelser om att vara frisk 
och sjuk, rättshaveri och depression som återfinns inom olika forum men även inriktade forum 
gällande specifik sjukdom. Genom sociala medier ökar tillgängligheten av andras berättelser 

och erfarenheter, även expertisens utlåtanden och andras kommentarer.  

Överallt i samhället har vi strukturer som berättar om hur människor ska förhålla sig till olika 
roller, till exempel könsrollen, läkarrollen, polisrollen, föräldrarollen eller det som studien 
berör, rollen som sjuk/pacemakerbärare.  Det säger inte att människor är reflexiva, då alla 
valmöjligheter som finns till vårt förfogande ger oss möjlighet att forma oss till den vi vill vara, 

speciellt i det samhälle vi lever i idag. Ändå råder det krav på att ta de rätta besluten för att 
lyckas nå våra mål då man har inre visioner om vad man vill uppnå. Det innebär att man 
ständigt befinner sig i individualistisk utveckling att skapa sig sin identitet. Detta är mest 
tydligt i tonåren då man är mitt uppe i ett identitetsprojekt. Vidare leder det till att som vuxen 
har en viss identitet stagnerat. Det medför inte att man fortsätter att utvecklas, utan identiteten 
modifieras och får en tydligare riktning. Att bli vuxen betyder många gånger tidigare gjorda 

aktiva val om vem man är och blivit. Det utifrån bland annat utbildning och umgänge men 
även fritidssysslor, vilket således varit en komplicerad process. Man har tagit beslut om hur 
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ens framtid skulle se ut. Dessa roller vi lärt oss genom samspel med andra och utifrån 
samhällsvärderingar, kan man identifiera sig till det som språkligen uttrycks.  Man kan säga 
att samhället är en förkroppsligande verklighet, exempelvis upplevelser, smak och känslor, en 
konstruktion som människan är medskapande till vilket även formuleras genom språkliga 

uttryck. 

Vi identifierar oss utifrån roller och intressen med personliga influenser som exempelvis 
hälsosam, vilket kännetecknas utifrån att man exempelvis alltid cyklar, äter nyttiga måltider 

och tränar. Man representerar en hälsosam livsstil genom att utöva faktorer som ingår i 
strukturen, hur man talar om hälsa. Det kan även bli en förstärkt sanning att det ingår i ens 
personlighet om omgivningen även uttrycker att dessa egenskaper är anmärkningsvärda hos 
individen.  Berättandet om ett yrkesliv handlar också om ett identitetsskapande eftersom 

människan förhandlar och gör anspråk på en yrkesidentitet i relation till andra.  

Centralt för denna studie är pacemakerberättelse, utifrån foruminlägg och intervjuer med 
hjärtsjuka som varit friska innan hjärtsjukdom, målgrupp 20-49 år. Hur är det möjligt att tala 

om en framtid när man fått en livstidsdiagnos, när man investerat i att se sig själv som frisk? 

Syftet här är att urskilja hur sjukdomen villkorar såväl livssituationen som den egna 
identiteten.  Berättandet om sjukdomslivet handlar också om ett identitetsskapande där 
individen förhandlar och gör anspråk på en sjukdomsidentitet i relation till andra – familjen, 
vänner och kollegor. Vad händer då med dessa hjärtsjuka som befinner sig i en omvälvande fas 

i livet, från frisk till sjuk, när de för första gången ställs inför ett av de största beslutet i sitt liv: 
att få en pacemaker inopererad? Med anledning av detta blir det intressant att titta närmare 
på hur pacemakern inverkar på hur individen ser på sig själv och sina möjligheter i livet, men 

framförallt vad har det för inverkan på identitetsskapandet.  

1.1 Arytmier 

Arytmier är en grupp hjärtsjukdomar som innebär rubbningar i hjärtats rytm, avvikelser i 
hjärtats elektriska impulsbildning eller fortledning. Det finns en mängd typer av arytmier med 
varierande svårighetsgrader. Störningar i hjärtats elektriska impulsbildning och/eller 

impulsspridning kan få hjärtat att slå både för fort och för långsamt eller att slå oregelbundet1. 
Störningar i elsystemet medför skadad sinusknuta och AV-knuta, antingen var för sig eller 
båda samtidigt. Men det är sådana störningar som resulterar i oregelbunden hjärtrörelse s.k. 
arytmier. En arytmi är en hjärtrytm, vilken som helst, som inte kan betecknas som normal2. 
Vissa människor som lever med arytmier har sådana svåra symtom att det inverkar på det 

dagliga livet, samtidigt som det finns andra former av hjärtrubbningar som knappt har 

märkbara symtom. Vissa arytmier som inte behandlas kan leda till hjärtstopp eller död. 

 

1 (https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Hjartrytmrubbningar/). 
2 (http://www.pacemaker-info.se/files/35683.pdf). 
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Takykardi är det namn när hjärtat slår för fort, vilket innebär att hjärtrummet inte hinner 
fyllas helt med blod. Kroppen får inte tillräckligt med syre vilket kan leda till yrsel men även 
andra symtom. Bradykardi är den benämning när hjärtat slår långsamt, oftast är vilopulsen 
under 50 slag minut. Alltför låg puls orsakar trötthet eller yrsel då hjärtat inte pumpar 

tillräckligt med blod för att tillfredsställa kroppens behov av syre3. Den vanligaste arytmin är 
förmaksflimmer som beror på oregelbunden aktivering av hjärtats förmak. Symtomen är 
oregelbunden och snabb puls. Förekomsten av förmaksflimmer ökar med stigande ålder och 

vid annan hjärtsjukdom.  

Orsaken bakom arytmier kan vara svår att härleda. Sådana sjukdomar som diabetes, högt 
blodtryck, hjärtsjukdomar, kroniska lungsjukdomar, ämnesomsättningsrubbningar kan 
orsaka arytmier men även alkohol och vissa läkemedel samt ärftlighet. Faktorer som även 
orsakat skador på hjärtats elektriska system är exempelvis hjärtinfarkt eller förgiftning4. Man 
kan säga att livsstil med dagliga och återkommande mönster påverkar hälsotillståndet, med 

bra levnadsvanor genereras förbättrad fysisk och psykisk hälsa, ökar kondition samt förbättrar 
livskvalitén. Medan dåliga levnadsvanor leder till hjärtsjukdomar, mortalitet och morbiditet5. 

Om Arytmi föreligger så kan tillståndet förbättras av att få en pacemaker implanterad. 

1.2 Pacemaker, En liten apparat – till stor hjälp för ditt hjärta 

Pacemaker botar inte hjärtsjukdomen eller själva orsaken till att hjärtat slår för oregelbundet 
eller långsamt. Däremot kan den hålla igång hjärtat i åratal genom att den hjälper ditt hjärta 
att slå i rätt takt. Pacemakersystemet består av en batteridriven pulsgenerator med elektroder 

d.v.s. sladdar som kan vara en eller flera. Dosans placering är under huden, vanligtvis nedanför 
nyckelbenet på vänstra eller högra sidan där elektroden/elektroderna placeras genom en ven 
ner till hjärtats förmak och/eller höger kammare. Pacemakern känner av den egna hjärtrytmen 
via elektroderna och avger en impuls vid utebliven egen aktivitet. På det sättet förblir 
hjärtrytmen normal6. Vanligtvis känner man inte av pacemakerns elektriska impulser. Dosans 

funktion och prestanda kontrolleras regelbundet via besök och/eller fjärrövervakning av 

sjukvården.  

Batteriet har en livslängd på fem till tolv år beroende på hur ofta den skickar ut impulser. Och 
genom kontroller av den gradvisa batteridräneringen, har man god tid att planera 

pacemakerbyte.  

 

3 http://www.pacemaker-info.se/files/35683.pdf 
4 http://www.pacemaker-info.se/files/35683.pdf 
5 http://ltarkiv.lakartidningen.se/1997/temp/pda16247.pdf 
6 http://www.1177.se/Uppsala-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Att-fa-en-pacemaker/ 
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2 SYFTE 

Studien avser studera vuxna med pacemakers berättelser utifrån både intervjuer och skriftliga 
berättelser från forum, i syfte att urskilja hur sjukdomen villkorar såväl som den egna 
identiteten. Utgångspunkter i studien är en diskursiv berättelse ansats (Blomberg & Börjesson 
2013:248), i vilken fokus är hur språket skapar och konstruerar våra identiteter. Därav 
frågeställningen hur konstruerar dessa vuxna sin identitet i relation till sin pacemaker och 

sin framtid?  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

Syftet med denna studie är att urskilja hur sjukdomen villkorar såväl som den egna identiteten. 
Detta är även bakgrunden till att ett visst forskningsfält undersöktes.  Nyckelord som användes 
var quality of life, pacemaker, heart disease, chronic disease and identity vilket hittades 
genom sökmotorerna Sociological abstract, Diva, PubMed och Health & Medicine databaser. 
Anledningen till dessa nyckelord har att göra med att få en sammantagen bild hur 
livstidssjukdom påverkar identiteten och sin livskvalité, ett komplement till denna studie om 

vad den tidigare forskningen kommit fram till som är relevant och lyfter områdets komplexitet.  

Sju artiklar presenteras nedan. I artiklarna återkommer vissa ämnen vilka grupperades in 
under fyra olika teman Människan-maskin-system, livskvalité, självidentitet inverkan på 

livstidssjukdom och vårdgivaren och motivation. Därefter sammanfattas studierna och 
föreliggande studies möjliga bidrag och position på forskningsfältet, det vill säga bidragets 

relevans. 

3.1 Människa-maskin-system 

Nelly Oudshoorn (2015) behandlar området sociologi för teknik. Oudshoorn lyfter relationerna 
mellan teknik och deras användare är intima och viktiga. I Oudshoorns artikel Sustaining 
cyborgs: Sensing and tuning agencies of pacemakers and implantable cardioverter 
defibrillators tar hon upp temat människa-maskin-system. Temat människa-maskin-system 

innebär att människan inte längre kan fungera utifrån de biologiska funktionerna, utan 
behöver mekaniskt hjälpmedel för att kroppen ska uppnå en så god funktionalitet som möjligt. 
Utan pacemaker kan inte hjärtat, som är den viktigaste muskeln i kroppen, pumpa runt blodet. 
Det är även viktigt att förstå att ”maskinen” som placeras i kroppen kan ge olika effekter på 
individer. Med den kunskapen måste man alltid vara öppen för personernas upplevelse då 

apparaten vävs samman med människan. 

Oudshoorns forskningsintresse inom hälsovård inkluderar dynamiken i användarteknik och 
relationer, med särskilt fokus på medicinsk såväl som informations- och 

kommunikationsteknik. Oudshoorns artikel publicerat av Social Studies of Science 2015 har i 
sin forskning studerat cyborgs funktion, de gamla modellerna av pacemaker och defibrillatorer 
(ICD) mot nyare modeller för att möjliggöra igenkännande av hybrider förkroppsligande 
erfarenhet, om vad det innebär att leva som en hybrid. Hybrida organ är interna enheter där 
deras användare är passiva eftersom de inte kan utöva någon direkt kontroll över 

bearbetningen av sina enheter. Oudshoorn (2015) fokuserar på sammanslagningen av 

människor och interna enheter för att förstå vad det innebär att hålla hybriden levande.  

Att leva som cyborgs kan innebära konflikter mellan organ och interna enheter men även en 
skillnad att leva som hybrid kropp. Pacemakerhybrider kallas bärare snarare än användare, 

vilket tyder på en relativt passiv relation till dess teknik. Personer med regulatorer inuti deras 
kroppar kan inte bestämma när, var eller hur användningen av dem sker, den kan inte bara 
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stängas av. De är beroende av vårdgivare inte bara för att få sina pacemakers eller hjärt-
defibrillator implanteras i sina kroppar, de är även beroende av dem för att ersätta eller ta bort 
dem (det senare händer sällan), och ofta har liten påverkan på beslut om implantat och förande 

av dess teknik (Oudshoorn, 2015).  

Resultatet av Oudshoorns (2015) forskning ger en ökad förståelse om människa-teknik-
relation då man måste ta hänsyn till de interna enheterna och dess organ i användaren. Att 
upprätthålla cyborgens hälsa är ett livslångt samarbetsprojekt där tekniker och patienter deltar 

för att skapa ett livskraftigt hybridorgan. Genom att studera och avstämma kombinationen av 
maskin och människan så kan ny framväxande förbättrad teknik påverka och omdefiniera 
mänskligt organ. Så, en tolkning är att individens uppbyggnad och reaktion är olika vilket gör 
att det blir viktigt att studera cyborg och reaktioner som uppstår för att förbättra prestandan 

som ska generera livskvalité. 

3.2 Livskvalité  

Temat livskvalité innefattar faktorer som medför positiv förstärkning att leva med 
hjärtsjukdom. Att få verktyg till att uppleva sitt liv som meningsfullt. Detta kan fås från familj, 

kollegor, sjukvården med flera  

Cheng och Gutierrez-Colina med flera (2014) ämnesområde berör klinisk psykologi och 
medicin. En av deras artiklar lyfter barn med medfött hjärtfel och livskvalité som kopplas till 

socialt stöd. Många barn med pacemaker kan oftast leva ett hälsosamt liv efter ingreppet, men 
många påverkas av underliggande hjärtproblem och/ eller faktorer som är förknippade med 
att ha ett implantat. Barn med implantat ombeds ofta att avstå från att delta i sport eller 
aktiviteter som kan skada enheten. Rekommendationen är även att undvika elektromagnetiska 
fält då det försämrar dess funktion. Psykosociala svårigheter kan uppstå då sjukdomen 
framkallar påfrestningar och förändringar i livet. Även ångeststörningar nämns vilket skapar 

upplevelse av försämrad livskvalité. Det som rapporteras utifrån barnen med pacemaker är 
upplevelser av oro, social isolering från sina kamrater, framtida sjukhusbesök och föräldrarnas 
över-medverkan. Missnöjet kring sin kroppsliga bild och den bula som uppstår genom 
placeringens av implantatet under huden uttryck, även ärrbildningen som orsakas av kirurgin 

nämns. 

Cheng och Gutierrez-Colina med flera (2014) undersöker livskvalitén kopplat till socialt stöd, 
där man bland annat utifrån ett vuxet perspektiv antog att relationen mellan läkaren, 
sjuksköterskor och patienten är av stor vikt. Professionella är en källa till socialt stöd då 

vårdgivare spelar en avgörande roll i den medicinska behandlingen. Det som framkom i Cheng 
och Gutierrez-Colina m.fl. (2014) resultat var annat än vad de vuxna förutsatte utifrån barns 
perspektiv av sociala stöd, vilket utgörs av livskvalité och motivation från familjen, kamrater 
och lärare, där familjens stöd var det högst dominerande även om klasskamrater och lärare 
fungerade som viktigt stöd i skolan. Artikeln ger en inblick om vad barn anser generera 

livskvalité, att familjens överbeskyddande inte får hindra medverkan i önskvärda aktiviteter. 
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En annan aspekt som även nämndes var den kroppsliga förändringen med att ärrbildningen 

skapar försämrad livskvalité. 

Annan artikel författad av Bertoletti och Marx m. fl. (2014) som anammat kardiologi (medicin) 
som ämnesområde berör även de livskvalitén. Artikeln undersöker hur socialt stöd genererar 
livskvalité, vilket kan förenas med artikeln ovan författad av Gutierrez-Colina med flera (2014). 
Inte endast socialt stöd förenar dessa två artiklar utan även urvalet patienter med medfött 
hjärtfel, där en utvärdering av hälsorelaterade kvalitet i livet och barndomen undersöks. Det 

som särskilde denna artikel är att man infogat ytterligare en komponent till livskvalité, 

copingstrategier med verktyget KASAM - identitetsskapande i bakgrunden. 

Det som framfördes var att de vuxna individerna med medfödd hjärtsjukdom upplevde att de 
ställdes inför vissa svårigheter såsom: att klara av sjukdom och fysiska begränsningar, social 

utslagning, mobbning och diskriminering (Bertoletti och Marx med flera 2014). De upplever 
en önskan om att få leva under normala omständigheter, att inte vara beroende av andra 

aktörer som enligt tolkning innefattar familj och läkarvård.  

Dessa hjärtpatienter har ofta ett stabilt hälsotillstånd, men några lever med defekter, samt 
följdsjukdomar till vuxen ålder som innebär många kirurgiska ingrepp. Att leva med medfödd 
hjärtsjukdom är något kroniskt vilket medför störningar i det vardagliga livet. Dessa patienter 
upplever osäkerhet om loppet av sjukdom, prognos, tecken och symtom (Bertoletti och Marx 
med flera2014). Livskvaliteten menar författarna har fått en ökad uppmärksamhet då det är 

kopplat till hälsoresultatet. Det är inte bara relaterat till symptom och kliniska tillstånd, utan 
även i termer av deras nivå av välbefinnande och tillfredsställelse med livet som helhet. För att 
kunna bemöta den hjärtsjuka och medföra livskvalité så lyfter Bertoletti och Marx med flera 
(2014) KASAM, som innefattar tre begrepp - hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 
som tillsammans utgör en motståndskraft mot stress och sjukdom med mera Dessa begrepp 

är avgörande hur man hanterar livssituationen, strategier som påverkar livskvalitén. 

Ytterligare en artikel som lyfter socialt stöd är av Cheng och Gutierrez-Colina med flera (2014) 
i samförstånd med de ovan under livskvalité. De gemensamt anser socialt stöd som en viktig 
komponent. Man relaterar socialt stöd som ökad motståndskraft hos patienter med 

hjärtsjukdom, då den underlättar anpassningsförmåga till sjukdomen. Samtidigt ska man vara 
medveten om att processen för identitetsskapande hos ungdomar med hjärtsjukdom är 
detsamma som friska. Det som framgår är att utvecklingen av KASAM i tidig ålder är viktig 
infallsvinkel då det medför en högre grad av strategier för hanterbarhet i utvecklingen. De med 
medfött hjärtfel kan tänkas kunna utveckla känslan av sammanhang tidigare än friska barn 

(Bertoletti och Marx med flera2014) vilket medför en förbättrad livskvalité.  
 
Hjärtsviktspatienters psykologiska välbefinnande är något som har fått begränsad 
uppmärksamhet vilket Morgan och Villiers-Tuthill med flera (2014) behandlar i sin artikel - 
deras forskningsfält inrymmer psykologi, medicin och hälsa. Sjukdomen menar författarna 

består av en uppsättning kognitiva representationer, vilket ledde till att undersöka den sjukas 
psykologiska välbefinnande utifrån att skapa en profil om hur sjukdomen uppfattas. Så genom 
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att studera föreställningen om sjukdomen och dess innebörder kan man i sin tur granska de 

sjukas relation med ångest och depression.  

Morgan och Villiers-Tuthill med flera (2014) uppger att förekomsten av depression i olika 
kardiologiska sjukdomar är betydligt högre än hos den friska generella befolkningen. Det 
innebär att det finns etablerade länkar mellan depression och hjärtsjukdom, vilket betyder 
psykologiska problem hos många individer med hjärtsvikt. Denna länk kopplas till minskad 
livskvalité och psykiskt välbefinnande där en fysisk och social funktion försämras. Men genom 

att tillämpa en självreglerings modell (SRM) hälsa och sjukdom, så kan individen konstruera 
sina egna representationer som hjälper en att förstå sina erfarenheter och skapar underlag för 
sitt eget copingansvar, enligt Morgan och Villiers-Tuthill med flera (2014). Utifrån sitt eget 
copingansvar har man skapat en uppfattning om den upplevda ångesten, utifrån den 
uppfattningen kan man tillsammans med sjukvården påverka sin tillfredställelse och framtida 
vård. Samarbetet medför en fördel, att kunna tillgodose den hjärtsjukas behov, exempelvis 

terapeutiska planer som därmed förbättrar livskvalitén.  

 

3.3 Livstidssjukdoms inverkan på självidentiteten  

Temat sammanfattar hur sjukdom påverkar identiteten, att den person eller roll man intagit 
inte längre kan efterlevas. En rädsla och identitetskris uppstår då man upplever sig 

avpersonifierad. De egenskaper man anser sin identitet vara uppbyggd på kan inte längre 

upprätthållas på grund av sjukdom. 

Coventry och Dickens med flera (2014) har studerat individer med kronisk fysisk sjukdom med 
depression (multisjuklighet) och dess hanterbarhet utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, för 

att skapa förståelse utifrån individens unika livsvärld - hur den formas, att dag-till-dag leva 
med sjukdom. Deras forskning är gjord på respondenter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, 
reumatoid artrit, hjärtsjukdom eller typ 1 eller typ 2-diabetes och depression - deras 
uppfattning om levd tid och levt utrymme. Individernas biografier berättar att insjuknandet 
både stör och demonterar känslan av ontologisk trygghet, vilket blir ett led till nedsatt 

självidentitet. Sjukdomen medför gränser för de praktiska och sociala aspekter i det dagliga 
livet som uppfattas som begränsade. Upplevelsen av kronisk sjukdom hotar inte endast 
metaberättelsen om sitt levda liv, utan den medför även en utmaning för sin självpresentation 

över tid. Det vill säga jaget i framtiden (Coventry och Dickens med flera 2014). 

Coventry och Dickens med flera 2014 nämner också att det är den kroppsliga förändringen 
som exempelvis synbara ärr, hostande, begränsad rörlighet som inverkar på individernas 
dagliga val. Man vill skydda sin identitet mot tidigare berättelse om sig själv då man upplever 
att man ändrat sin självrepresentation, detta för att avvärja oönskad medömkan av 
utomstående. Dessa upplevda förändringar påverkar i sådan grad att man drar sig ur sociala 

interaktioner, vilket leder till större isolering. 
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Att leva med sjukdom medför ovisshet om framtiden. De livstidssjuka upplever förtida fruktan 
och rädsla om framtida händelser som ännu inte kommit till stånd. Denna ovisshet framgår 
utifrån en medicinsk forskning skriven av Asif och Price med flera (2015) som handlar om unga 
atleter. Idrottare med hjärtbesvär som livstidssjukdom leder till att man utvecklar 

psykologiska effekter. Dessa effekter genererar en reaktion och utmanar idrottarens identitet.  
 
Dessa unga atleter upplevde faser där sorg var en primär aspekt utav fler, att bli begränsad till 
de framtidsmål de satt eller börjat utöva som elitidrottare. Dessa dagliga påminnelser om 
sjukdomen genom övervakning av hjärtfrekvens och/eller medicinering och i vissa fall 

permanent diskvalificering från sport, upplevs som misslyckande och förödande. Speciellt om 
idrotten är det avgörande för individens yrkeskarriär, vilket speglar självkänslan.  
 
Asif och Price med flera 2015 undersökning är baserat på en specifik grupp där ungdomar valt 
en idrottskarriär vilket formar en idrottsidentitet. Kravet på en ung idrottare är unikt i sitt 

sammanhang och anses annorlunda än den allmänna befolkningen som valt annan 
yrkesinriktning. Atleterna vill upprätthålla den atletiska diskursen som Asif och Price m.fl. 
beskriver “young athletes are generally healthy, rely heavily on their fitness and athletic 
success as a measure of self-esteem…” (2014). När diagnosen av hjärtsjukdom fastställts 
upplever atleterna ett hot mot sin identitet, då den kan utgöra en begränsning av de atletisk 

aktivitet och därmed också hota hela existensen som atlet (Asif och Price, 2015). 

 

3.4 Vårdgivaren och motivation 

Det sista temat koncentrerar sig på hur viktig sjukvårdens informationsutbyte och feedback till 
sjukdomen är att svara på frågor och inte negligera patienten utan finnas till hands fram till att 

en acceptans infunnit sig. 

Barello och Graffinga med flera (2014) i sin studie om ”Engage me in taking care of my heart” 
kastar ljus på hjärtsviktspatienters engagemang i deras sjukdom, på de individuella och 
relationella processer som uppstår. Barello och Graffinga med flera (2014) uttrycker att 
läkaren har en avgörande roll för att underlätta i processen eftersom deras beteende kan 
förstärka eller utmana patientens förmåga att engagera sig i sjukdomen. Patienten behöver 

stödjas i den emotionella processen av sin sjukdom då det leder till nytt förhållningsätt, det vill 
säga omkonfigurationen av identiteten. I undersökningen visade sig att, genom läkarens 
förmåga genom konsultation, engagerades patienten i sin sjukdom i syfte att maximera 

förmågan att leva gynnsamt i ett kroniskt tillstånd. 

Vårdprocessen beskrivs ha en patientcentrerad vårdmodell där bemötande och engagemang 
med patienter ska ske jämbördigt för att kunna informera om val av vård, baserat på kliniska 
bevis. Vårdförväntningar ska tillsammans med vårdgivaren och patienten informera och 
diskutera för att på bästa sätt vara kapabel att hantera sin sjukdom. Patienter med hjärtsvikt 
behöver god kunskap om sin sjukdom, symtom och eventuella förändringar i deras tillstånd 
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säger Barello och Graffinga med flera (2014). Patienten måste få förstå ändamålet för den 
medicinska behandlingen. Läkarens roll beskrivs som avgörande i artikeln för patientens 

engagemang då de är medhjälpare till patientens acceptans av deras nya status. 

 

3.5 Sammanfattande diskussion och studiens placering på 

forskningsfältet 

Den tidigare forskningen har behandlat identitetsförändring där man upplever att livsvärlden 

förändrats. Att man inte kan relatera till sin tidigare identitet eftersom sjukdomsprocessen 
skapar ett förändrat förhållningsätt både psykiskt och fysiskt. Deras resonemang om hur 
identiteten omkonstrueras är en viktig utgångspunkt i föreliggande studie. Det denna studie 
kan bidra med är en ökad kunskap gällande vuxna med arytmier, en urvalsgrupp som inte 
tidigare blivit representerad. Inom merparten av forskningen är de människor som företräder 

arytmier oftast äldre eller har medfödd hjärtsjukdom, vilket denna studie inte avser att 
undersöka. Det föreligger även en viss avsaknad av framtidsperspektiv för pacemakerbärare 

inom det tidigare forskningsfältet vilket denna studie avser att komplettera. 

Den sammantagna bilden av forskningsfältet påvisar att flera aspekter berör människor med 

livslång sjukdom, där hjärtsjukdom ingår. Oudshoorns artikel (2015) påpekar en intressant 
aspekt - att det är en individuell upplevelse som skapas när maskinen och människan möts. 
Därför är det viktigt att inte endast studera maskinen, utan också förstå att när människan blir 

en cyborg är vi påverkbara på olika sätt. Människan är unik i sin helhet. 

I forskningen inom livskvalité tas en artikel upp utifrån ett barnperspektiv med medfött 
hjärtfel vilket till en viss del inte är relevant i denna studie då den avser att undersöka vuxna 
pacemakerbärare. Ovidkommande är föräldrarnas över-medverkan som kan antas ta en stor 
plats i barnens liv, lika så att det sociala nätverket är viktigare än vårdrelationen. En aspekt till 

att vårdrelationen inte är primär grundar sig på att vårdnadshavarna bär ansvar över barnets 
hälsa och utveckling. Däremot det som är relevant för en studie om vuxna är att den framlägger 
likheter med övriga studier inom samma tema - att kronisk hjärtsjukdom är en etablerad länk 
till depression d.v.s. en katalysator till försämrad livskvalité. Upplevelse av fråntagen kontroll 
och självbestämmande är sådant som den hjärtsjuka brottas med. Utifrån forskningen behövs 

socialt stöd, hjälp med copingstrategier och ett dynamiskt samspel mellan vården och 

patienten för att uppehålla god livskvalité. 

Livstidssjukdomens påvisade inverkan på självidentiteten berättar att den insjukna 
demonterar sin känsla av trygghet utifrån att tillvaron förändras. Individens livsvärld 

förändras och man upplever sig berövad av sin verklighet. Risk för isolering kan uppstå då man 
inte längre vill vara delaktig i de miljöer man tidigare vistats i. Man upplever att presentationen 
av sig själv inte hör hemma i den specifika miljön efter sjukdomen. Här kan vi se vikten av att 
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bygga en meningsskapande tillvaro i en uppbyggnadsstruktur tillsammans med läkaren för att 

progressivt acceptera sin nya status.  
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4 TEORETISK OCH METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Studiens teoretiska grundantaganden kommer ur ett socialkonstruktionistiskt utgångspunkt, 
då intresset är att få mer kunskap om hjärtsjuka använder rådande diskurser i konstruktionen 
av sin identitet. Perspektivets bredd inrymmer flera olika diskursanalytiska ansatser. Bland 
annat diskursiv psykologi som använder följande begrepp retoriska resurser, 
tolkningsrepertoarer och ideologiska dilemman - och narrativ analys där fokus kommer att 
vara individens berättelse, vilket är två angreppssätt av flera som studien kommer använda sig 

av. 

Studien avser besvara frågeställningen hur konstruerar dessa vuxna sin identitet i relation till 
sin pacemaker och sin framtid utifrån deras berättelser - kompletterar studien sin analytiska 

narrativa berättande ansats med verktyget tidsjag, the chronological I (engelsk version) 
(Blomberg & Börjesson, 2013) för att ta reda på hur man uppfattar och begreppslig gör sin 
verklighet och sig själv över tid. Det vill säga hur människor konstruerar/skapar sin verklighet 
och sina identiteter - att studera skrivna berättelser i forum via sociala medier - och i det som 
berättas i de kvalitativa intervjuerna, inom ramen för diskursen (Blomberg 2010:69) möjliggör 

analysförfarandet. 

4.1 Socialkonstruktionismen 

Eftersom studien avser att ta reda på hur pacemakerbärarens konstruktion av identiteter i 

relation till sin pacemaker och sin framtid, förutsätter detta en syn på språket som 
handlingskraft. Detta medför att undersökningen kommer att ha socialkonstruktionismen som 
teoretisk utgångspunkt. Detta synsätt präglas av en syn på att samhället och verkligheten 
socialt språkligt konstruerat av människor i samspel med varandra (Winther Jorgensen, 
Philips 2000:104). Att det inte finns en objektiv verklighet utan att alla beskriver sin verklighet 

är färgad utifrån deras relation till omvärlden och kontext. Genom att tala om och beskriva 

något på ett visst sätt, bidrar detta till hur det i verkligheten också betraktas. 

Observatören beskriver verkligheten utifrån sin egen bild byggt på sina sanningar. Vår värld 

kan alltså inte existera utanför vår beskrivning av den då hela vår uppfattning av omvärlden 
grundas på vår förmåga att kommunicera via språket (Burr, 2003:2ff, 8f, 21, 45). Exempelvis 
menar socialkonstruktionismen att kvinna och man existerar som biologisk kön, men att 

kvinnligt och manligt är socialt konstruerat (Johansson & Lalander 2013:87).  Även synen på 

manligt, kvinnligt och sjukdom som är centralt i denna studie har reviderats över tid. 
Definitionen om vad som ansågs som sjukdom historiskt inbegriper bland annat 

homosexualitet vilket inte infaller i begreppet sjukdom/åkommor idag - likaså vad som anses 
manligt och kvinnligt. En annan ytterlighet är att synen på homosexualitet är kulturbunden 
såväl synen på kön. Studerar man homosexualitet eller manligt och kvinnligt i andra delar av 
världen så ser det annorlunda ut.  Det betyder att studien inte utgör ett obestridligt 
sanningsanspråk, istället uppvisar den en tänkbar version av hur dessa pacemakerbärare 
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identitetskonstruktioner tar form i samband med det som berättas utifrån den tid och kultur 

vi lever i nu. 

Sanning ses som något föränderligt som skapas och omförhandlas i interaktion (Burr, 
2003:2ff). Att verkligheten aldrig är helt sluten utan kan vara öppen för förhandling såväl i 
stunden som över tid. Kunskapsproduktion och representationer av verkligheten alltid är 
beroende av tillkomstsammanhang (utlåtanden av expertis och forskning exempelvis) vilket 
ändras och tolkas. Detta förklarar hur människor kan vara oense men även att människor kan 

vara överens, att det skapas gemensamma outtalade överenskommelser och föreställningar 

kring hur saker är och inte är på olika sätt.  

Undersökningen måste ses utifrån den kontext och tidsram vi befinner oss i. Identiteten, 
studiens huvudbegrepp, har alltså en viss mening i det slags samhälle vi lever idag då vi 

påverkas av individualistiska såväl som globaliserande tendenser. Urvalet som studien 
grundar sig på, åldern mellan 20–49 år blir en primär aspekt mot bakgrund av perspektivets 
antaganden som beskrivits ovan, för synsätt på sjukdom eller vuxnas levnadsvillkor har 

förändrats över tid.  

4.2 Identitet  

Då fokus i undersökningen ligger på hur identitet skapas hos pacemakerbärarna så krävs 
förtydligande om hur identitet ses utifrån socialkonstruktionistiskt angreppssättet. Identitet 

är ett komplext begrepp som kan studeras utifrån många olika aspekter. I språknära studier är 
brännpunkten på uttalanden i beskrivningar av oss själva – om hur vi liknar och/eller skiljer 
oss från varandra. Det innebär att vår identitet skapas då vi förstår oss själva i relation till hur 
andra människor beter sig och uppfattar oss i sociala interaktioner. Man kan även uttrycka att 
identiteten är en berättelse, ett förslag om vem vi betraktar oss vara, men det kan vara att vi 
har många berättelser om vilka vi anser oss vara då vi rör oss inom olika arenor genom den 

individuella livsbanan (Johansson och Lalander 2013:108). Identitet/er skapas kontinuerligt 
utifrån sociala sammanhang och händelser som sjukdom, vilket betraktas som en förändring i 
erfarenheten. Utifrån den nya situationen söker man information för att utveckla sin 
erfarenhet, i vilket kan tänkas att man rådfrågar expertisen.  Det innebär att mycket av det vi 
skapar liknar andra människors identitet, med en skillnad – vi bär på olika livshistorier som 

skapar möjlighet för självreflektion vilket genererar olika självberättelser (Bamberg 2011:6). 
Genom självberättelsens narrativa, språkliga aktivitet görs ett anspråk på vem-jag-är, en genre 
för identitetskonstruktion som kräver kontextualisering, därav socialkonstruktivism som 

grund.  

Utifrån erfarenhet av kontexten lär man sig nyttja en mängd självrepresentationer, som 
påvisar de attribut som sammanhanget kräver - det uppmärksammas tydligt om man 
positionerar sig fel i en pågående social interaktion genom att uppmärksamma det som 
upplevs besvärande. Exempelvis att skratta på en begravning är inte acceptabelt när 

konstruktionen säger att man ska sörja i symbolisk mening. Genom vår medvetenhet om vad 
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som upplevs besvärande och icke besvärande, är en strukturering möjlig tack vare den speciella 
inre logiken, underliggande kategoriseringar (Burr 2015:160), metaforer i det språk vi 
använder. Individen är inte helt fri att agera, utan måste inta en redan existerande position. 
Det innebär att identiteten konstrueras i sociala sammanhang då aktören blir sjuk i mötet med 

sin läkare, dotter i samtal med sina föräldrar eller hjärtsjuk i interaktionen med sin 

omedelbara omgivning. 

Utifrån dessa grundtankar inom socialkonstruktionism och identitetsteori ovan studeras hur 

dessa vuxna konstruerar sig själva och sin verklighet på olika sätt i interaktionen. Det är där 
pacemakerbärarna kommer ge uttryck för olika sätt att resonera och konstruera sin identitet i 
relation med andra. Utifrån vår självrepresentation, som sker via den språkliga dialogen i form 
av tal eller text, ges en central syn på vem-vi-är, i termer av vad vi identifierar oss med och hur 

vi identifieras och vill bli identifierad av andra. 

4.3 Diskursiv psykologi 

Diskurspsykologi, som har sin grund från socialkonstruktionismen, är en gren av 
diskursanalys som är lämplig när man intresserar sig för hur identiteter tar form i interaktion.  

Språket ses som representation och konstruktion, vilket innebär att identitet konstrueras 
genom att språkligt arbetas fram och förhandlas i kontexten.  Diskurspsykologin menar att det 
är omöjligt att särskilja på tal och handling att språket är någonting pragmatiskt och som vi 
åstadkommer saker med. Detta leder in oss på att diskursen är situationsspecifik i retorisk 
bemärkelse, så kallad performativt yttrande (Lindblom & Stier 2011:221). Fokus riktas därmed 

på de olika retoriska resurserna som vi människor använder oss av i våra vardagliga samtal. 
Dessa består av olika sätt att handla när vi exempelvis vill göra anspråk i dialoger med andra 

eller värja oss mot andra möjliga versioner. Hur man går tillväga är beroende på kontexten. 

Det medför att diskursen intar en plats i specifik ordning i ett särskilt sammanhang då 

diskursen är situerad i en bestämd kontext, där interaktion äger rum exempelvis i rättssalen 
eller hos läkaren (Lindblom & Stier 2011:226). Vilket gör att diskursiv psykologi framhäver 
vikten av indexikalitet (kontexten), att man tar hänsyn till sammanhang - människor 
konstruerar sitt tal för att uppnå effekter (Burr 2003:68 Potter 1996:13) för att åstadkomma 

trovärdighet i det vi berättar och därmed tillges tillträde till identifiering.  

Människan vill identifiera sig med andra, vilket bygger på tidigare kommunikativa händelser 
om en gemensam identitet. Den identifieringen man ger uttryck för vid en given tidpunkt kan 
uppfattas som en avlagring av tidigare diskursiva praktiker (Jorgensen & Philips 2000:107) 

det vill säga alla föreställningar som inryms i rollen att vara exempelvis hjärtsjuk - blicken 
riktas inte endast mot hur denna konstruktion går till i specifika situationer, utan även om vad 
som konstrueras. Fokus blir då på hur verkligheten diskursivt konstrueras i konversationen 
som vi nämnde tidigare i exempelvis hos läkaren eller i rättssalen, där man vill framställa sig 
på ett förmånligt sätt, vilket är intressant i denna studie: hur pratar man om sig själv och andra, 

vad utelämnas och vad lyfts fram som viktigt, används faktaspråk, hur mottas detta av 
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åhöraren och vad leder detta till i interaktionen? Genom denna typ av analysfrågor kan 
information ges till studiens övergripande frågeställning - hur konstruerar dessa vuxna sin 

identitet i relation med sin pacemaker och sin framtid? 

Centralt är hur diskurser används i handling, konstituerade händelser, och är vägledande för 
olika identiteter som individen kan tillskriva sig. Nedan beskrivs de begreppsliga 
analysverktygen från diskursiv psykologi som mer ingående används i själva 

analysförfarandet. 

4.3.1 Retoriska resurser 

Inom identitetskonstruktioner används retoriska resurser som verktyg för att framhålla sig 
trovärdig – man talar utifrån sin kategoritillhörighet för att förmedla en övertygande berättelse 
om sina erfarenheter. För att vara trovärdig pendlar man mellan faktabeskrivningar, 
erfarenheter för att skapa en trovärdighet, ge anspråk på sin verklighet. Det är inte heller helt 
ovanligt att man lyfter fram vittnen i berättelsen då det skapar trovärdighet i det som beskrivs, 

vilket ytterligare är en retorisk resurs, då man kan lägga tyngden på att flera är medvetna om 
denna sanning i det man vill berätta. Även tiden kan utgöra betydelsefull resurs där vi 
använder olika tidsdimensioner för att åstadkomma saker med vårt berättande (Blomberg & 
Börjesson, 2013). En annan tyngd i talarens ståndpunkt är sakkunskap inom instuderat 
ämnesområde, exempelvis om talaren är läkare så är dennes uttalande legitimt förankrat i 

vetenskapen. Vi anser då att dennes uttalande är legitim och förlitar på det som sägs. 

Diskurspsykologin fokuserar på hur människor retoriskt organiserar sina utsagor, hur man 
framhåller sig själv genom berättandet, och andra genom text och tal som orienteras mot social 
handling (Jorgensen & Phillips 2000:115) och tidsdimensioner (Bamberg 2011:7). Man 

använder språklig retorik för att försöka legitimera en handling eller skapa en, enligt individen 
själv, berättigad identitet (Burr 2003:57).  Retorik förstås i detta sammanhang som ett verktyg 
för att utröna vad som är övertygande i kommunikation med syfte att åstadkomma något, 
viljan att föra samtalet i en viss riktning. Genom att illustrera poänger utifrån detaljrikedom 
eller hänvisningar till andras och egna erfarenheter upplevs beskrivningarna som övertygande 

(Potter 1996: 105, 111, 116ff, 177). Här kan vi studera hur språket skapar och konstruerar våra 

identiteter.  

Den retoriska tekniken är byggd på kulturspecifika kategorier, som tillskrivs en särskild 

betydelse i och med att de kan knytas till särskilda former av kunskap och 
identitetskonstruktion (Lindblom & Stier 2011: 219) Normerna - de kulturella 
tillgängligheterna och symboliska verktygen - genererar en navigeringsprocess som ständigt 
slipas för att man ska kunna framhålla sig på ett speciellt sätt genom berättande (Bamberg 
2011:8). Det är dessa kunskapsrelaterade verktyg som ses som resurs, men det är genom 

retoriken, det vill säga genom att tala, argumentera och övertyga som man påvisar något i ett 
syfte eller mål. Det ska tilläggas att detaljer i retorikens meningsuppbyggnader och 
användandet av pronomen eller pronombyten, från ett jag till vi eller man inverkar på hur 

man vill bli uppfattad (Whinter, Jorgensen & Philips, 2000:12), och som kan vara produktivt. 
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Vad som fungerar som retorisk resurs i uttalandet beror på vad som åstadkoms i kontextens 
växelverkan och på vilket sätt. Genom att studera hur pacemakerbärarnas språkligen går 
tillväga i berättelserna, så kan man få syn på hur identiteten tar form i interaktioner. Detta 
med hjälp av människornas användande av retoriska resurser vilket också är 

tolkningsrepertoarer.  

4.3.2 Tolkningsrepertoarer 

Tolkningsrepertoar är en social resurs som kan liknas vid en uppsättning verktyg som 
individen kan använda för sin identifiering och förståelse av världen (Wetherell, 2001). 
Repertoarerna består av uppsättningar av metaforer och termer som hjälper människor i 
samspelet, vilket utgör delar av vårt vardagsförnuft och kollektiv förståelse för saker och ting. 

Det handlar i stort om kategorisering – hur människor kategoriserar sig själva i förhållande i 

grupp och hur de kategoriserar andra (Jorgensen & Philips 2000:124). 

En repertoar i denna bemärkelse är snarare att man gjort en tolkning av tidigare händelse eller 

erfarenhet, en slutsats gjord av tidigare förekomster utifrån exempelvis observation av ett antal 
liknande fall (Burr 2003:69) från andra kontexter. Precis som språket hämtat ord som används 
i andra sammanhang, som i exempelvis böcker, där vi lånar, citerar eller omformulerar andra 
tolkningsrepertoarer när vi talar. En repertoar kan även betraktas som ett formbart system, 
som individen kan använda i olika konstellationer beroende på motiv och situation. Individen 

kan även ha ett agentskap som att bli identifierad som sjuk; citera läkarens utlåtande - då man 

vill åstadkomma något.  

De funktioner dessa repertoarer tjänar är alltså potentiella versioner av händelser, att kunna 
ursäkta eller validera sitt eget beteende. Repertoarerna hjälper även till att parera kritik eller 

på annat sätt låta dem behålla en trovärdig hållning i interaktion. Samma repertoarer kan 
användas av olika personer för att uppnå annorlunda resultat, vilket är viktigt att reflektera 
över i analysförfarandet gällande identitetskonstruktioner. Det innebär att repertoaren är en 
social resurs som är tillgänglig för alla som delar språk och en kultur, även subkultur. Grovt 
kan man inflika att repertoarer kan få konsekvenser utanför den omedelbara sociala situation 

(Burr 2003:70) som man är engagerad i, sådana konsekvenser kan vara oavsiktliga av talaren 

själv vilket leder oss in på ideologiska dilemman. 

4.3.3 Ideologiska dilemman 

Ideologiska dilemman handlar om levda ideologier som inbegriper människans tro, 
värderingar och sätt att leva, som till vardags skulle kallas för sunt förnuft. Dessa levda 

ideologier kan vara motsägelsefulla eller inkonsekventa tankekedjor eller förståelsemönster 
som verkat parallellt (Wetherell, 2001:204). Ideologi i denna mening syftar till individens 
levda värderingar bestående av tolkningsrepertoarer vilket är förbundet till kulturell känsla. 
Det ger en allmän tillgänglighet att tala om olika händelser eller objekt. Dessa ideologier är 
inte alltid enhetliga inom tolkningsrepertoaren. Ett ideologiskt dilemma innebär med andra 
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ord en underförstådd implikation som varnar oss för möjligheten att tolka 

tolkningsrepertoarer olika av samma sociala objekt, vilket skapar dilemma för människan. 

Det sunda förnuftet kan inte tas för givet, då en gemensam förståelse därför inte alltid är 
självklart för individen att veta, hur hon bör och förväntas handla och tala – en dubbelsidighet 
som har att göra med när samhällets ”sunda förnuft” ger motsägelsefull information om hur 
individer bör agera, leva, tänka osv (Burr 2003:95, 99).  Ett ideologiskt dilemma kan uppstå 
när tolkningsrepertoarer om att ”ju fler desto bättre” möter den om att ”ju fler kockar desto 

sämre soppa”. 

Människan ska förstås å ena sidan som individualist, i ett behov av självförverkligande, å andra 
sidan som samhällsmedlem och kollektivist. Vi försöker leva efter tolkningsrepertoarer som vi 
tar till oss vilket kan sägas emot varandra i en interaktion. Sådant dilemma kan ha effekter på 

identitetsformandet då ett ifrågasättande uppstår, vilket undersökningen avser att 
uppmärksamma – om tolkningsrepertoarer säger emot varandra i pacemakerbärarnas 

resonemang.  

4.4 Narrativ  

Studien syftar till att se hur vuxna hjärtsjuka konstruerar sin identitet genom sitt berättande 
om sig själva i relation till sin pacemaker och sin framtid. Det narrativa analysförfarandet 

berikar undersökningen ytterligare. 

Narrativ analys betyder att man fokuserar på själva berättelsen och hur den berättas i 
interaktion med andra, att den sociala verkligheten skapas genom språket (Hyden 2008:50). 
Den narrativa/berättande ansatsen fokuserar på individens upplevelse av tidsmässiga 
sekvenser, det som människor finner i rollen som berättare av historier om sitt liv och om det 

som händer och sker omkring dem (Bryman 2008:530). Dessa unika berättelser är delar av 
något generellt i hur och vad vi kan återge av våra erfarenheter och olika händelser. Det innebär 
även att berättandet alltid står inför en rad olika val gällande sin konstruktion av verklighet 
genom att berättelsen alltid byter karaktär beroende på publik. Ansatsen ligger med andra ord 
nära den diskursiva psykologin där forskningsfokus är hur text och tal är retoriskt organiserade 

för att åstadkomma handlingar.  

Språkanvändningen ses därmed som ett av de viktigaste instrumenten. Narrativ analys 
innebär med andra ord att man fokuserar på själva berättelsen om hur den berättas i 

interaktionen och vad den har för funktion i sociala sammanhang. Bamberg (2011) nämner att 
narrativ är en språklig aktivitet, som gör anspråk på gentemot vem-jag-är, privilegierad genre 
för identitetskonstruktioner (2011:7). Berättelser ses som verktyg för identitetskonstruktion 
och identitetsanalys. Ytterligare en aspekt i berättelsen är att tiden kan utgöra en betydelsefull 
resurs, där vi använder olika tidsdimensioner för att åstadkomma saker med vårt berättande 
(Blomberg & Börjesson, 2013:247). Identiteten ses inte här som något fast och beständigt inom 
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individen, utan snarare relationell - man har en historia före och efter en viss tidpunkt, som 

skapar en ändring i sin livsbana och en känsla av vem-är-vi-nu (Bamberg 2011:5).  

Denna studie kommer i transkriberingen utgå från Bambergs (2004, 2011) tre analytiska 
nivåer (i, ii och iii) när de gäller hur man i berättandet använder sig av positionering som resurs 
i identitetsskapandet. Med hjälp av detta synliggörs hur pacemakerbärarna konstruerar sin 

identitet i sitt berättande.   

Den första nivån (i) är att se hur berättaren positionerar sig i relation till andra karaktärer i 
berättelsen. Andra nivån (ii) behandlar vad som åstadkoms i interaktionen mellan berättaren 
och lyssnare, det vill säga vad vill berättaren uppnå och förmedla. Tredje nivån (iii) Vad har 
framkommit i hur berättaren positionerar sig till den andra, hur vill denna bli uppfattad i 
interaktion och hur hen positionerar sig i relation till diskurser/standardberättelser förmedlar 

hur hen vill bli uppfattad av lyssnaren (Bamberg, 2011; Potter, 1996). 

Genom ”tidsjag” som också är ett analytiskt redskap kan vi nå förståelse av tidsdimensionernas 
vikt, och få en bild av hur pacemakerbärarna i undersökningen konstruerar sin identitet, 

genom berättelsen om sig själv i nuet och i relation till sin framtid. 

4.5 Tidsjag 

Tidsjag, the chronological I (engelsk version), av Blomberg & Börjesson (2013:247) är ett 

relativt nytt analytiskt verktyg i studerandet av identitetsprocesser. Verktygets utgångspunkt 
är utifrån den narrativ analysen som förenar den diskursiva psykologin. Tidsjag kan även ses 
som retorisk resurs för berättaren. Tid som retorisk resurs används för att driva berättelser 

framåt för att skapa och förmedla identiteter.  

I berättandet finns en struktur, narrativa konstruktioner där berättarstrukturens modell 
inrymmer en tidsordning eller en kronologisk dimension, genom att använda sig av tillgängliga 
diskurser och narrativa resurser till själv-representation (s.246). Blomberg & Börjessons 
narrativa studie (konstruerandet av berättarnas identitet i mobbningsberättelser, 2013) av 

tidsjag som retorisk resurs beskriver att berättelserna om sig själva skapar en 
självrepresentation, det vill säga en bild utifrån ett kronologiskt jag, vem man är över tid det 

vill säga tidsjag.  

Tidsjag består av flera olika tids identiteter 1, nutidsjaget/jagen 2, dåtidsjaget/jagen likaväl 

som pendlingen mellan vem som bär ansvar för olika händelser i berättelsen. Till exempel 
berättelsen om sin erfarenhet som sjuk, hanterar berättaren förklaringsansvaret utifrån att 

skapa närhet eller/och distans genom sina dåtidsjag/jagen (Blomberg & Börjesson, 2013).  

Dessa tidsjag består även av 3 framtidsjag som underförstått synliggörs i berättarens 
självrepresentation i nuet. Berättandet av en historia talar vi ofta vad som hänt i det förflutna 
– i nuet – eller i framtiden (s.247). Denna teoretiska ansats är även förbunden med Bambergs 
(2004, 2011) analytiska steg, användningen av kategorisering i positioneringsprocess, 
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(Blomberg & Börjesson 2013:248) vilket medför att studien kan fokusera på berättarnas 

tidsidentiteter då den hjärtsjuke har en historia som frisk till sjuk och implantat av pacemaker.  

Detta kan beskrivas som jaget-i-nuet, en förhandling om sina nutida erfarenheter som skapar 
en närhet eller distans till sig själva i framtiden. Berättarsituationen ”sjuka jaget” är 
kronologisk, och i framställningen av sin/sina identiteter använder berättaren olika tidsjag 
som en resurs för att illustrera denna identitetsprocess (2013) för att förmedla förändringar 

över tid.  

Det går följaktligen att utläsa utifrån narrativiteten, att individen kan göra anspråk på både 
fakta och identiteter genom användningen av olika retoriska resurser. Samtidigt går det att 

förstå förändring av identitet över tid genom begreppet Tidsjag.  

Begrepp som används i analysen är följande; retoriska resurser, tolkningsrepertoarer och 
ideologiskt dilemma och tidsjag. Uppsatsens syfte är delvis att urskilja hur sjukdomen 
villkorar, såväl som den egna identiteten - för att kunna svara på frågeställningen hur 

konstruerar dessa vuxna sin identitet i relation till sin pacemaker och sin framtid. 
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5 STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

I detta stycke framgår tillvägagångssättet i studien, hur kontakten vidhållits med 
pacemakerbärarna som utgör målgruppen, hur urvalsförfarandet gått till och dess access. En 
beskrivning efterföljs om vad som utgjort det empiriska underlaget för analysen, vilket är 
utifrån inlägg i pacemakerforum via sociala medier. Därefter halvstrukturerade intervjuer som 
är berättarfokuserade med pacemakerbärare som datainsamlingsmetod. De etiska 
övervägandena som gjorts i samband med undersökning samt reflektion på forskarens egen 

roll redogörs. Detta stycke avslutas med en redogörelse hur tillvägagångsättet gjorts i 

analysarbetet för att komma fram till resultatet.  

5.1 Urval, datainsamling och access  

Då studien avser att undersöka vuxnas identitetskonstruktion i relation till sin pacemaker och 
framtid valdes ett ändamålsenligt urval med målgrupp 20–49 år. Åldersspannet valdes i syfte 
att få ett rikt insamlat datamaterial anpassat till frågeställningen. Patton (2002:230) menar 
enligt tolkning att ändamålsenligt urval är mer effektiv då man avser att undersöka en specifik 

grupp med informationsrikedom. Att läsa berättelser i forum, formulerade av 
pacemakerbärarna själva är relevant. Intervjua den hjärtsjuka för att öka validiteten i det som 
framkommit utifrån texterna. Urvalets syfte är att förstå det begränsade fenomenet på djupet 

(Patton, 2002:230). 

Att jag som forskare fått tillträde till det empiriska materialet, forumet och kontakter har en 
bakgrund i att jag själv är bärare av pacemaker, vilket diskuteras under forskarrollen. Det är 
endast pacemakerpatienten själv som får tillträde till forumen genom att be om medlemskap. 
Det innebär att forskaren själv (jag) agerar som ”grindvakt” i denna undersökning. År 2015 
bad jag om medlemskap i dessa två forum där jag blev accepterad och medlem. Genom dessa 

slutna grupper har ett ändamålsenligt urval uppnåtts som avser att motverka svagheten som 
homogenitet i urval ibland kan ställas inför (Patton, 2002:234). Dessa två grupper öppnar upp 
en variationsbredd då individerna befinner sig runt hela världen – två forum är inrättade i 

Sverige – den tredje inrättat i USA.  

Första svenska forumet Arytmier - När hjärtat inte är ens bästa vän (sluten grupp) hade år 

2017april 1 671 medlemmar. 

  Den andra gruppen Pacemakerforum (sluten grupp) hade år 2017 april 285 medlemmar.  

Dessa människor är placerade runt hela världen, då vissa inte befinner sig på svenskt 

territorium. De har svenska som konversationsspråk och skrivet språkbruk.  

I tredje gruppen, Young Pacemaker Patient & Supporters (sluten grupp) fanns år 2017 april   2 

061 medlemmar där individer har olika nationaliteter med engelska som konversationsspråk 
och skrivet språkbruk. Studier av dessa texter har ägt rum mellan 2016 oktober och april 2017. 

Detta urval avsåg att ge maximal variation.  
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5 intervjuer har genomförts år 2016–2017. De har gjorts via videosamtal då informanterna var 
spridda över olika landsting i Sverige, vilket försvårade fysiska möten. Videosamtalets fördel 
är att en bildlig representation upprättas. Kroppsspråk observeras utav båda partnerna vilket 

är till en fördel i undersökningen av det som konstitueras och konstrueras.  

 Man  Kvinna Man Kvinna Kvinna 
Ålder implantat  33 21 21 26 34 
Ålder 2016 45 23 26 30 39 
Arbetar X X x x x 
Annat/stud/arbetslös      
Landsting som utförde op. Örebro Jönköping Varberg Malmö Uppsala 

 

Informanterna har själva anmält intresse att delta utefter en förfrågan som lades ut på forum 
om att delta i en kvalitativ studie (se bilaga 1). Utifrån individerna som anmälde intresse 
gjordes ett urval utifrån den målgrupp som ämnade undersökas – kraven var att individerna 
antagit sig varit frisk innan sjukdom, där ett inplantat skett mellan 20–49 år, och att man haft 

implantatet under minst 1 år men även att behandlingen skett under olika landsting/sjukhus i 

Sverige.  

5.2 Text som representation & den berättarfokuserade intervjun 

I kvalitativa studier skapar forskaren ett sätt att nå empiriskt material, i denna studie genom 
texter från pacemakerbärare och intervjuer. Den narrativa ansatsen vilar på diskursanalytiskt 
synsätt som möjliggör att insamling av data tillämpas på flera sätt (Bryman 2008:474, 

Jorgensen & Philips 2000:95,117), vilket medför detaljrikedom. Den text som inkluderas i det 

empiriska materialet är inlägg från forum, som representeras av pacemakerbärare inom vald 
målgrupp. Materialet kommer utifrån en naturligt förkommen miljö för pacemakerbäraren där 

ett verbala/skrivet samspel skapas och självrepresentation uppstår.  

Representation i denna mening är fokuserad på den retoriska organiseringen av text och tal, 
det vill säga hur text och tal organiseras mot social handling (Jörgensen & Philips 2000:105, 
115). Detta mot antagandet att människor använder diskurser aktivt som resurser, men det 

innebär därmed inte endast att människan bara är bärare av diskurser, utan även flitig 

användare av den för att kunna bli förstådd i ett sammanhang, eller för att påvisa något.  

Utformningen av sina inlägg i en diskussion kan ge intryck av ett resultat som ligger i eller inte 

i deras intresse. Meningsfulla tecken i kontexten undersöks, sätt att tala om – kommunikation 
kring en speciell situation som i detta fall rör människor som fått en pacemaker implanterad. 
Vad är det som berättas och uttrycks i texten? Hur begripliggör berättaren sina 
sjukdomserfarenheter, hur framställer dom sig själva genom berättandet och vad vill de 

förmedla i texten? 
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De analystexter som är valda uttrycker liknande konsensus/tema, vilket blev grunden för de 
halvstrukturerade intervjuerna (bilaga 3). Respondenten har frihet att utforma svaren på sitt 
eget sätt (Bryman 2008:415). Genom att lyssna på berättandet om människors erfarenheter 
med fokus på det som uttalas och på det sätt man beskriver händelser fångas det 

meningsskapande. Det vill säga, det handlar om en process av meningsskapande som i allt 

väsentligt – om ej uteslutande – är buren av språket.  

5.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har upprättat forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (1990) i syfte till att bedriva god forskningssed enligt svensk 
lagstiftning. Vetenskapsrådet anger för den ansvarige, det vill säga huvudforskaren, vilka 
villkor och förutsättningar som ska uppfyllas - lyfter fram de centrala delarna i 
forskningsetiken och vikten om vårt förhållande gentemot respondenterna, vilket ska vara med 

respekt och förståelse då det handlar om att man kliver in i deras privata sfär. Dessa principer 
ingriper; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(forskningsetiska principerna, 2002). Samtidigt vore närmaste oetiskt att avstå från att bedriva 
forskning kring faktorer som kan komma att till exempel förbättra människors hälsa och 
livsvillkor (forskningsetiska principerna, 2002). Ansvarig forskare måste göra en avvägning av 

värdet av det förväntade kunskapstillskottet. 

De texter som behandlats är från diskussionsforum upprättat av pacemakerbärare för 
pacemaker vilket innebär att källan är i virtuell eller internetbaserad form. Vilket medför 

svårigheter i att utgå från forskningsetiken, då vetenskapsrådet berör i princip endast faktiska 

och fysiska möten med respondenterna. 

 Det innebär inte att reflektioner kring etik utgår då berättelserna är skrivna av människorna 
själva - forumet är endast tillgänglig för den unika gruppen, vilket det getts tillträde till. Den 

främsta reflektionen innefattade samtyckeskravet vilket innebär att deltagare i en 
undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan (forskningsetiska principerna, 

2002) vilket beslutades att inte göra i denna undersökning.  

Anledningen till förfarandet att användandet utav texterna från ovanstående forum sker utan 
samtyckeskravet, är till största del på grund av att respondenterna antagligen skulle påverkas 
av sitt författande, att de skulle konstruera om det som skrivs och byta riktning utifrån sina 
retoriska resurser. Därtill har alla medlemmar tillgång till dessa publikationer vilket innebär 
att dessa pacemakerbärare medvetet och regelbundet offentliggör texterna med vetskap om att 

andra tar del av det som skrivits. 

Tillgången till respondenterna skedde via forumen. Som svar på ett inlägg anmälde de själva 
intresse om deltagandet (samtyckeskravet). Första kontakten med respondenterna innefattade 
ett informationsbrev (i enlighet med informationskravet) om undersökningen (bilaga 2) där 
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principerna beskrevs för att informanterna själva skulle få värdera deltagandet i 

undersökningen.  

Respondenterna fick principerna för studien återberättade för att klargöra att informanten har 

rätt att avbryta medverkan när denna själv vill utan att det medför komplikationer.   

Enligt konfidentialitetskravet fick de information om att det som sägs är sekretessbelagt att 
materialet transkriberas och att pseudonym kommer att användas för att inte röja identitet 

eller kunna härleda till individen.  

Detta går i hand med nyttjandekravet, att insamlad data inte får användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk. Detta leder till att hanteringen av studien innefattar figurerade namn. Även 

de berättelser som införlivas i undersökningen har bekräftats av berättaren själv genom att 
intervjuaren frågat i samtalet om det uttalandet har förståtts korrekt. Genom att återge orden 

har vissa korrigeringar gjorts av informanten i syfte att bli förstådd. 

5.4 Forskarroll och reflexivitet  

Forskaren ska ställa sig reflexivt i förhållande till sin egen studie i linje med 
socialkonstruktionister som påtalar att man även är medskapare av de diskursiva 
konstruktionerna. Det medför att resultatet inte går att fastslå som den enda sanningen. Det 

vill säga att framställningen endast är en version (Jorgensen & Phillips 2000:111) utav flera.  

Reflexivitet i forskarrollen innebär förmåga att se vad man själv producerar för kunskap i 
intervjusituationen, och vad den gör för analysen av materialet då man är medaktör. 
Verkligheten och forskaren kan aldrig skiljas från varandra vilket innebär att forskaren måste 

fokusera på det som sägs. Ifrågasätta det faktum om den egna påverkan – att som forskare inta 

ett reflexivt förhållningsätt över sin egen språkanvändning, eftersom språk är handling.  

I nära språkanalyser som metoden och analysen förhåller sig till är det primärt att identifiera 
att språk är handling och i nästa steg kunna urskilja vilka olika handlingar som kan indikera 

utifrån ett och samma yttrande (Blomberg 2010:124). Under studieprocessen är det viktigt att 
erkänna sig själv som medkonstruktör till området som undersöks och redogöra det öppet. I 
detta fall använder forskaren sig själv som utgångspunkt genom att vara en pacemakerbärare 
och medaktör i de forum som använts. Detta skapar bra förutsättningar men kräver även 
ifrågasättande av sig själv. Genom användandet av begreppsramen dvs användandet av 

analysbegrepp förhindras diskurserna att upprepas oreflekterat. 

5.5 Analysförfarande 

Blomberg & Börjesson (2013) nämner att en relevant analytisk aspekt av att skapa identitet är 
användandet av retoriska resurser för att skapa en dramaturgisk och övertygande historia/er 
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att saker eller händelser verkligen hänt (s.249). Dessa resurser inkluderar detaljer i 

rapporterade händelser för att bygga upp trovärdighet. 

Människor både intar olika kategorier och placerar in andra i kategorier som återfinns i 
diskurser vilket i studien innefattar pacemakerbärare. En relevant analytisk aspekt är att söka 
kategoritillskrivning/mönster som avslöjar positioneringen, undersöka de retoriska 
resurserna som används för att skapa en övertygelse att dessa händelser verkligen hänt. Detta 

görs genom att identifiera användandet av ord, detaljer för att bygga upp trovärdighet. 

 Genom sökande av olika mönster i forumet och intervjuerna kan man urskilja vissa ramar eller 
former kring hur pacemakerbärare skriver eller talar om området. För, vad talas det om? Hur 
talas det om detta? Vad framställs som sanning? Vad utesluts genom detta tal? (Fejes & 
Thornberg 2015:97). Tal och text är retoriskt organiserade för att åstadkomma handlingar 

vilket innebär att berättaren har ett syfte med inläggen och i det som sägs. 

För att kunna analysera texterna från forum byggde det på den förutsättningen att i första 
skede transkribera texterna. Transkriberingen är en del i analysförfarandet då det är där 

urvalet sker om vad som anses av värde för denna studie. Transkriberingen är inordnad efter 
forskningssyfte då det finns flera tänkbara sätt att göra det på. Det innebär att undersökningen 

sker genom de teoretiska och metodologiska utgångspunkter och de begrepp som är utvalda.   

Transkriberingen bearbetades utefter ett narrativt och diskurspsykologiskt angreppsätt; 

retoriska resurser, tolkningsrepertoarer, ideologiskt dilemma och narrativt utifrån Bambergs 

analysnivåer  

i. Första nivån undersöker man vilka karaktärer som förekommer i berättelsen, hur de framställs 
och positionerar sig i relation till andra?  

ii. Andra nivån fokuserar man mer på vad som åstadkoms i interaktionen mellan berättare och 
lyssnare – vad vill berättaren uppnå och förmedla? 

iii. Tredje nivån handlar om vad som framkommit i hur berättaren positionerat sig till andra, hur 
berättaren vill bli uppfattad i interaktionen och hur hen positionerar sig i relation till 
diskurser/standardberättelser förmedlar hur hen vill bli uppfattad av lyssnaren. 

Utifrån dessa analytiska nivåer kan man synliggöra individers identitetsskapande i 
interaktionen - titta på hur individen väljer att framställa/positionera sig själv inför sin publik 
inom kontexten, för att på så sätt kunna urskilja vad individen vill åstadkomma i sitt 

berättande. Vem utger man sig för att vara och hur gör man sig förstådd inför sin 
publik/kontext?  Utifrån navigeringsprocesser genom dilemman och positioner – och 
dessutom i kroppsligt samspel med andra, tar berättaren kontinuerliga positioner utifrån 
diskursiva uppsättningar och tolkningsrepertoarer för att förhandla om vem man är (Bamberg 
2011:18) - Vad ses som betydelsefullt för individen att lyfta fram och identifiera sig med i 

kontexten?   

i, ii och iii förenas även med tidsjag för att identifiera kronologisk ordning: dåtidsjag, nutidsjag 

och framtidsjag – som retorisk resurs i berättandet.  
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Skriftliga historier, som i allmänhet är syftade att konsumeras av läsare i helt olika miljöer och 
tidpunkter, blir i viss grad av-kontextualiserade. Det som synliggjordes i berättelserna var hur 
pacemakerbärarna intog olika kategorier och placerade andra i kategorier som återfinns i 
diskursen. Den relevanta analytiska aspekten var undersökandet av kategoritillskrivning som 

avslöjade positionering. Kategoritillskrivningen var bland annat underliggande konsensus 
(underliggande struktur) som inte var tydlig från början men som efter ett tag erinrades: 
exempelvis ångest och oförståelse som omskrevs med annan instrumentbesättning som i 
denna studie ledde till exempelvis positionering inbillningssjuk. Konsensus är med andra ord 
det som skapade ett underlag för intervjuguide med öppna frågor och som i slutändan 

genererade gemenskaper dvs huvudmönster.  

Man ska vara medveten om att det även finns en viss problematik i att texten analyseras efter 
läsarens tolkningsram, då den berättande texten framställs/tolkas ur läsarens perspektiv. 
Läsaren kan inte avgöra hur berättaren ställer sig bakom normerna då den är kulturellt bunden 

vilket förankras med de ideologiska dilemman, även om text har en mer formell stil. Hyden 

(2008) skriver: 

textual narratives are generally composing in order to be read and consumed by 

anonymous readers in quite different settings and point in time, something that to a certain 

degree makes written stories de-contextualized (2008:51). 

Fördelen i analysförfarandet gällande texten från forumen är att plattformen endast berör en 

gemensam utgångspunkt, det vill säga hjärtsjuk och bärare av pacemaker.  
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6 RESULTAT 

Genom text- och intervjuanalysprocessen identifierades tre mönster som var gemensamma för 
pacemakerbärare angående hur vuxna resonerade kring sin pacemaker och sin framtid. 
Mönstren är byggda på en gemensam underliggande struktur, vilket formuleras som 
konsensus i analysförfarandet. Dessa mönster var inbillningssjuk sedan sökande av 
identifikation och nytt förhållningsätt, där Inträdets legitimitet behandlas separat även om 
mönstret ingår i sökande av identifikation och inträdets legitimitet. Sist presenteras 

Hantering, det vill säga utfasning. 

Tabellen nedan presenterar 3 huvudmönster, innefattade återkommande konsensus som 
sorterats ut. Dessa återkommande underliggande konsensus är samdräkten och som 

urskiljandes till specifika mönster. Bland annat mönstret inbillningssjuk har underliggande 
gemenskaper som framträdde i analysarbetet; rädsla/oro/ångest, begränsningar och vara 
annorlunda med mera vilket kommer bli tydligare under presentationen. Likaså när vi tittar 
på nästa mönster sökande av identifikation och nytt förhållningsätt, så har även de 
gemenskaper som är förbundet till mönstret. Däremot så behandlas inträdes legitimitet 

separat eftersom det visade på hur man gick till väga för att få sin tillhörighet validerad - 
språkliga detaljer som antydde skapande av autenticitet, ett möjligt identitetsskapande. Därav 
behandlades den separat för att fånga upp identitetskonstruktionen.  På samma sätt utläses 

även sista mönstret; hantering/utfasning. 

Resultatet presenteras utifrån dessa mönster som framkommit. Detta görs utifrån en 
kronologisk ordning för att öka förståelsen för identitetskonstruktioner. I korthet presenteras 
även illustrativa citat taget från forum och intervjuer. De utdrag som presenteras figureras 
under fiktiva namn.  
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Inbillningssjuk   

• Rädsla/Oro/Ångest
• Begränsningar
• Vara annorlunda
• Okunskap/Oförståelse
• Utanförskap/Tillhörighet

Sökande av identifikation och nytt förhållningsätt / inträdets legitimitet

• Informationssökande
• Förståelse 
• Stöd
• behov

Hantering/ utfasning

• Undanhåller information
• Strävan mot normalisering
• Tar kontroll
• Positiv inställning
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6.1 Inbillningssjuk  

När pacemakerbärare uttrycker sin livsberättelse innan diagnos använder de ofta termen 
inbillning. Det är en term som säger att individen har en felaktig föreställning om sig själv och 
som beskriver en människas psykiska tänkande. Oftast definieras det av okunskap och 
oförståelse som medför en känsla av utanförskap och avsaknad av tillhörighet. Därefter 
beskrivs situationsbilder om vad som sker i människan, inte begreppet sjukdom. Detta verkar 

snarare ringa in dåtids-jagets identitet, d.v.s. vad pacemakerbäraren var; ett offer, inte 
diagnostiserad sjuk.  Likaså antyds ett ideologiskt dilemma, att om det inte finns en diagnos 

måste man vara frisk vilket är det enda ’commonsense’ i en viss tid och kontext. 

En viktig markör är att pacemakerbärarna fastställer att problemet funnits under en lång tid – 

utöver det ges tillståndsuttryck för att hålla en trovärdig riktning vilket framgår nedan i Fridas 

berättelse om sig själv. 

Frida 39 år: Svårt att veta vad som var vad, var rädd och ofta andfådd, 

hjärtat jobbade på nätterna. Huvudet hängde inte med, ofokuserad. 
Sätter sig i huvudet som jag sa. Ja du vet jo hur det är! 

 
 Anki: Hur menar du? 

 

Frida 39 år: jo, du vet, att man inbillar sig att man var sjuk. sökte många 
gånger då det svartnade för ögonen, blodtrycksfall och svimningar. 
Problemet hade jag sedan länge.  Men ingen förstod vad det var. Jag 
kände mig annorlunda och dum. 

 

Fridas självrapportering berättar om osäkerhet. Den begreppsvärld som förekommer är bland 
annat uttryck ”var” i en mening som innebär att något är möjligt – inte uppenbart! ”Svårt att 
veta vad som var vad” vilket skapar ifrågasättande hos sig själv. Det tydliggör en anspelning 
på en anda av att varit ett offer i sitt dåtidsjag när Frida i nutid reflekterar bakåt. I dåtid hade 
offer representerat inbillningssjuk i sitt pågående tillstånd. Medan i nutid när Frida reflekterar 

bakåt omkonstruerades sitt inbillningssjuka tillstånd, till ett offer, då den satta diagnosen gav 

henne verktyg att omförhandla sitt tillstånd. 

Offer i berättandenuet kan i denna benämning anses vara en individ drabbad av 

vårdapparatens institution. Att inte blivit hörsammad då vården inte funnit några uppenbara 
fel. Om vården inte kan finna en diagnos, ifrågasätter man sig själv och undrar om man 
verkligen är sjuk? ”det sätter sig i huvudet”. Frida berättar ”sökte många gånger” och 
”problem sedan länge” vilket innebär att Frida vill förmedla en begränsning till ett ”normalt 

liv” utan svimningar och sin upplevelse att vara annorlunda i sitt dåtidsjag; inbillningssjuk.  

Frida, själv-dömd som inbillningssjuk i sökandet av förståelsen om sig själv i det 
återkommande: svartnade för ögonen, blodtrycksfall och svimningar. Så använder Frida 
tidsperspektiv som retorisk resurs - om hur länge man levt med besvären, tiden som offer 
innan fastställande diagnos. Genom sitt dåtidsjag i nuet lägga förklaringsansvaret på 
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sjukvården, och man kunde börja revidera inbillningssjuk och se sig som offer. Frida hade inte 

inbillat sig.  

Nedan presenteras Karins livsberättelse som även vittnar om en positionering som 

inbillningssjuk. 

Karin 23 år: det började med att jag hade hög puls och jag körde på som 
vanligt, det var i gymnasiet. Det visade sig vara dubbelslag så man 

brände bort en bit av AV-knutan. Kände mig inte sjuk. Allt skulle bli som 
tidigare sa läkaren. Det blev en avvikelse, inget man kunde göra. Jag 
ramlade ihop. Det blev många kontroller och svimningar. Jag ville bli 
frisk, fick fort hög puls, andfådd och svettig ville veta vad det var. Trodde 
jag var trött, någon utmattning, jag fattade inte att det var fel. Ja du vet 

hur det kan vara.  

Anki: Hur menar du? 

Karin 23 år: ja, att jag var sjuk, trodde faktiskt det var annat, psykisk 

utmattning.  

I likhet med Frida så använder sig Karin av tiden som retorisk resurs för att illustrera ett liv i 

ovisshet, ”det var i gymnasiet”. Karin har fått levt år i dunkel med rädsla, oro och ångest. 
Referensramen angående tid kopplas till det uttalade, till allmänna fakta då man börjar 
gymnasium i Sverige mellan 16-20års ålder, och Karin fick sin pacemaker vid en ålder på 21. 
Genom Karins berättelse i nuet om sitt dåtidsjag, berättar hon sina symtom ” jag hade hög 
puls och jag körde på som vanligt” påtalar fakta om ett tillstånd om hur det var, till att Läkarna 

i Karins fall hittade problemet bakom dubbelslagen- och åtgärdade detta, som tyvärr blev en 
”avvikelse”. Läkaren säger ”allt skulle bli som tidigare”. Genom detta uttalande lutade sig 
Karin på sina referenser på hur hon levt innan sjukdom. Det innebär även att förväntningarna 

ska matcha hennes ideala jag till det läkaren åsyftade.   

Efter en tid som inbillningssjuk fick Karin en diagnos som blev åtgärdad - tyvärr som medförde 
en avvikelse. Vilket hon inte visste i dåtid. Eftersom sjukdomen blev åtgärdad fastslår det att 
man är återställd till sitt ”tidigare jag”. För Karin innebar det att när symtomen uppkom ” fick 
fort hög puls, andfådd och svettig” så fastslog hon att orsaken var inbillning, trots sina 

begränsningar och en medförande känsla av att vara annorlunda.  

Karin berättar att hon trodde sig vara frisk då man åtgärdat problemet, man har en 
föreställning - hon uttrycker sig ” Trodde jag var trött” och ” trodde faktiskt det var annat, 
psykisk utmattning” vilket kan förstås som inbillningssjuk - Orsakad av sig själv, ett intalande 

för att få en begriplighet i situationen i syfte att finna hanterbarhet i det- är-så här-det-ska-

vara.  

När Karin uttrycker ”trodde” så avslöjar det att hon tidigare gissat sig till orsakssamband 
bakom måendet - vid diagnossättning och tillbakablick i tiden kan även hon kategorisera sig 

som offer drabbad av vårdapparatens institution.  
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Pacemakerbärarna visade sig även ge tolkningsföreträde till intervjuaren, om vad det innebär 
att vara hjärtsjuk. Uttryck som ” ja, du vet jo hur det är” påvisar att man förlitar sig på att den 
andre har samma tolkningsrepertoar (intervjuaren är även pacemakerbärare) - Vilket skapar 
genvägar i berättandet, men även trygghet. Det kan vara svårt att sätta ord på känslor för en 

främmande person, för hur vill man framställa sig i interaktionen? Detta medför en risk att 
detaljrikedom uteblir då en hypotes görs att de retoriska resurserna är gemensamma. Det är 
först vid motfrågan hur menar du? som berättelsen kan fortsätta bygga ut resonemanget där 

positionering inbillningssjuk kan förankras, vilket syntes i intervjuerna ovan. 

Foruminläggen överensstämmer med intervjuade, mönstret inbillningssjuk. Inläggen blottar 
en kronologisk berättande över tid vilket avslöjar att det finns ett standardiserat inslag i likhet 
med intervjuerna. Givetvis skiljer sig innehållet (vad) i sjukdomsberättelserna åt, beroende på 
personens symtom och arytmi även talet om den egna erfarenheten.  Detta ses i det som skrivs 

och sägs. Nedan presenteras Emmas foruminlägg. 

Emma: Hej och tack för insläpp i gruppen. Jag har PM sedan 4 år tillbaka 
pga. sjuk sinusknuta. Efter ett helt vuxenliv då jag känt att hjärtat slagit 
ojämnt periodvis, ibland hjärtklappning och många gånger då det 

svartnat för ögonen så fångades det som av en händelse på en rutin EKG. 
Fick en looprecorder/reveal insatt och hann bara göra en sändning 
innan läkaren ringde och rekommenderade en PM så att jag inte skulle 
svimma vid exempelvis bilkörning. Fungerar bra men många års oro för 

hjärtat försvinner tyvärr inte så lätt. (Forum 2017) 

Emmas använder tid som retorisk resurs då hon betonar ” Efter ett helt vuxenliv” som avslöjar 
Emmas positionering om en tid som inbillningssjuk, offer. Emma har brottats med sina 
symtom ” känt att hjärtat slagit ojämnt periodvis, ibland hjärtklappning” vilket medförde 
begränsningar. I sin berättelse utelämnar Emma information om de ständiga besökt till 

sjukvården för att få svar på sina symptom. Däremot avslöjar hennes uttalande ” fångades det 
som av en händelse på en rutin EKG” vilket innebär att tidigare besök har upprättats. Rutin 
EKG görs i samband med återbesök för kontroll alternativt man söker för annan hälso-
problematik. Språkligen säger Emma sig haft tur denna gång vilket talar om att hon tidigare 
gjort dessa undersökningar utan resultat. I intervjuerna blev det tydligt att man då positionerat 

sig som inbillningssjuk, eftersom motsatsen inte blivit bevisad – problemet är en själv, som 

efterlämnar en känsla ”att vara annorlunda”. 

Emma lägger till ”Fungerar bra men många års oro för hjärtat försvinner tyvärr inte så lätt”.  

I sitt nutidsjag säger Emma att trots det fungerar bra så upplever hon fortfarande oro.  Emma 
avslöjar sig fortfarande vara obalanserad. Det som ringas in är oro, rädsla som kan utlösa 

ångest i sitt framtidsjag, för hur kommer framtiden att bli? 

Det finns alltså liknande kronologisk ordning i sin sjukdomsberättelse om sig själv på forumen 

som när man muntligen berättar om sin sjukdomshistoria, därav erfarenheten. När man 
ansöker om inträde i de slutna grupperna skrivs en bakgrundspresentation. Vilket vi 
återkommer till i tredje mönstret inträdets legitimitet. Likaså återkommer vi till det som 
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exkluderas i detta foruminlägg ja du vet jo hur det är, då det ligger implicit i strukturen. Man 

anser dela erfarenheter, det vill säga tolkningsrepertoarer. 

6.2 Sökande av identifikation – nytt förhållningsätt 

Genom fastställande av diagnos påbörjas en förhandling om vem-vi-är vilket är synligt i den 
språkliga aktiviteten – från ett liv som inbillningssjuk till ett nytt livsöde. Det handlar om att 
man måste se sin identitet utifrån en annan kontext – som hjärtsjuk. Det uppstår ett 

ideologiskt dilemma: är ett långt liv utan livskvalitet är inte ett liv värt att leva?    

Genom att gå från inbillningssjuk till en försäkran att det de facto fanns en diagnos måste 
plötsligt dessa personer använda andra diskurser som retoriska resurser när han istället ska 
identifiera sig som hjärtsjuk. Nedan är en berättelsesekvens ur Kalles intervju - läkaren har 

fått svar på tester som resulterar i att Kalle har behov av en pacemaker. 

Kalle 45år: Min första fråga var efter svar på testerna: Är ni riktigt säker 
på att jag behöver en pacemaker? Man ville liksom inte ha en pacemaker 

inopererat om det förelåg misstänksamhet i det hela. Läkaren var 
övertygande och väldigt pedagogisk, kände mig nöjd men ändå oroad. 
Visste inte att man kunde ha det i min ålder? Hon sa att allt skulle bli 
som förut. jag tänkte att *hon själv inte* hade pacemaker, hur kan hon 

veta? (intervjuad, 2016) 

Kalle reflekterar bakåt och inleder med minnet om hans första fråga till läkaren ” är ni riktigt 
säker på att jag behöver en pacemaker”. Han talar utifrån sitt nutidsjag och presenterar sitt 
dåtidsjag i ett tillstånd av oro och ifrågasättande, rädsla att lämna sitt hjärta i läkarens händer. 
Kalle ville ha en försäkran om att diagnosen var korrekt och han då framhåller läkaren som 

vittne för att illustrera förvissning om det faktum att pacemaker behövdes. Genom att uttrycka 
läkaren var övertygande och väldigt pedagogisk så framhåller han sitt förtroende för läkaren 
även om Kalle upplever ideologiskt dilemma då pacemakerbärare endas innefattar äldre 
människor. Kalle uttrycker visste inte att man kunde ha det i min ålder? Han avslöjar känslan 
av att vara oroad och att läkaren inte kommer kunna ge det stöd som han behöver. Kalle 

förstärker denna upplevelse genom att citera läkaren ”allt skulle bli som förut” och sedan 
poängtera att hon själv inte hade pacemaker! Hur kunde hon då ha den kunskapen? Han stod 
då inför ett nytt förhållningsätt till sin identitet på grund av den nya kontexten – som hjärtsjuk. 

Nedan återvänder vi till Karins intervju. 

 Karin 23år: Pacemaker! De sa att jag var behov av en pacemaker! Jag blev 
chockad och ledsen. Mamma var med, och hon hade varit så oroad över 
mitt tillstånd så hon blev glad. Kommer ihåg broschyrer med gamla 
människor och det var bara gamla människor på avdelningen. De på 
avdelningen var inte vana vid unga patienter, vilket de även sa. Minns 

frågan – vad gör du här som är så ung? (intervjuad, 2016) 
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Karin backar tillbaka till sitt dåtidsjag, och ger oss en inblick över sin reaktion när det 
bekräftades att en pacemaker var ett faktum - blev chockad och ledsen medan mamman 
upplevde diagnosen som en befrielse efter en tids oförståelse innefattande oro. Karin tar 
avstamp från sitt nutidsjag och framhåller sitt dåtidsjag med plötslig identitetslöshet 

innefattande utebliven navigation. Karin säger ”det var bara gamla människor på 
avdelningen” vilket berättar om hennes självkategorisering – till sig själv i förhållande till 
grupp. Hon illustrerar poänger genom att beskriva broschyrernas bilder som mest var på äldre, 
samtidigt som hon noterade att det endast var äldre på avdelningen. Genom att framhålla 
personalens utsaga som vittne ”vad gör du här som är så ung!” intygar hon att inte heller 

vårdpersonalen kunde kategorisera vuxna rätt i förhållande till gruppen pacemakerbärare.  

Berättelserna är snarlika varandra, de faller tillbaka på sökande av en jämlik - att dela 
erfarenheter med - och att åldern är av betydelse. De intervjuade kastar en skugga över en viss 

problematik, att inte kunna relatera till sin ålder och identitet.   

Nedan presenteras ett utdrag från Ninas intervju när hon fick information om att en 

pacemaker är aktuell. 

 Nina 27 år: Första gången de talade om en pacemaker var efter ett test. 
Visste knappt att man kunde ha det som ung. Bilder man hade var på 
gamla - tänkte att bara gubbar hade sådant. Pensionärsstämpel! 
Saknade information, visst fick papper, eller någon broschyr.  Men ville 

fråga andra unga. Det är skillnad att fråga äldre, och äldre fanns det 

överallt. (intervjuad 2016) 

På liknande sätt markerar Nina med ord ” visste knappt att man kunde ha det som ung” hon 
inleder med repertoarer hämtat från diskursen, tolkat ” att bara gubbar hade sådant” vilket 

avslöjar en identitetslöshet, i dåtid, för vem-var-hon-nu? Det förstärks i hennes berättelse 
genom att hon kategoriserat pacemakerbärare med ”Pensionärsstämpel”. Nina förmedlar en 
avsaknad av identifikation då hon inte kunde relatera sig själv mot den kunskap som hon fått 
förmedlat. Ninas kunskap inom kontexten medförde brist av att kunna nyttja 

självrepresentationer som påvisar de attribut som sammanhanget kräver. 

I situationen när det faktum presenterades för Kalle, Karin och Nina att pacemaker behövdes 
gjorde de anspråk på både fakta och identiteter vilket medförde en positionering som 
identitetslös. Genom användandet av retoriska resurser som vittnen eller att påvisa 

åldersmarkörer går det att förstå att identifikationen uteblev.  Ett behov signaleras av kunskap, 

uppmärksamhet och stöd för att samla in självrepresentationer.  

För att föra berättelsen framåt och förmedla identitet så sker sökandet av andras erfarenheter 
för att undersöka sin egen livskurs. Den tidigare erfarenhetens själv-representationer behöver 

en påbyggnad av ett meningsfullt system som är meningsskapande då 
händelsen/sjukdomsförloppet ändrat syn på vem-vi-är till en känsla av som-vi-är-nu. Att 
utveckla sin erfarenhet bygger på intagandet av information som behövs för att kunna 
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acceptera och förstå positionen hjärtsjuk som man blivit inkastad i. Nedan presenteras Karins 

och Ninas behov omkring sin nya situation.  

Karin 23 år: Ville ha mer information, något som berör den yngre 
målgruppen. Ville jämföra Information om hur man ska leva, äldre har 
andra sjukdomar. Jag började leta artiklar om samma situation. Och 

sedan forumet då. (intervjuad, 2016) 

Karins säger sig anse att informationen vara bristfällig Ville ha mer information och använder 
sig av tolkningsrepertoarer som äldre har andra sjukdomar vilket skapar autenticitet i 

diskursens verklighetsbild för att påvisa poänger - skillnad i levnadssätt och behov.  

Implicit förmedlas det två faktorer. Den första, att vårdsektionen endast kan ge sakkunskap 
berörande pacemakern och den andra, relationell avsaknad och graden av förståelse är 
limiterad från läkaren. Karin började söka svar utifrån andras lärdomar. Hon förlitar sig mer 

på bärarens erfarenhet än expertisen sakkunskap vilket Nina åskådliggör nedan. 

Nina 27 år: Kände mig trygg och omhändertagen. Men ville ha mer, sökte 
olika forum. Mm, jag ville ha kontakt med likasinnade, lättare med 
förståelse. Sökte någon som var i min ålder om hur det kändes, hur 
kommer det att kännas?  Så likt mig som möjligt för att få en version hur 
det kommer att vara. Jag tänker ofta på om jag får barn, kommer de då 

ärva det, alltså min sjukdom? Hjärtat är liksom en stor grej. (Intervjuad 

2016) 

Nina positionerar sig som sökande efter hur hon ska förstå sin identitet och sin fortsatta 

livssituation: Men ville ha mer, sökte olika forum. Hon uttrycker det metaforiskt: så likt mig 
som möjligt för att få en *version* hur det kommer att vara – vilket förstärker sökandet av 
identifikation. En oro uttrycks även i uttalanden som om jag får barn, kommer de då ärva det 
vilket vittnar om egen självrannsakan till sitt framtidsjag. Vem-vi-är ifrågasätts och en känsla 

av hur går jag vidare? förmedlas. 

I ovanstående empiriska utdrag visas relationell avsaknad, att en ung inte vanligtvis är bärare 
av pacemaker.  En frågeställning uppkommer från de vuxna: hur gör man sig trovärdig i sin 
identitet i det som återfinns i diskursen? Vid upplevelsen att gå förlorad om vem-vi-är så 
började vuxna aktivt leta svar och diskussionsforum blev ett verktyg att skapa förståelse och 

en omkonfiguration till som-vi-är-nu.  

6.3 Inträdets legitimitet ”du vet hur det är” 

Ett generellt mönster som upptäcktes var att pacemakerbärarna lyfte fram tiden som en 
retorisk resurs i sin presentation om sig själv. Centralt för den här typen av resonemang kring 
sin sjukdom är pendlandet mellan erfarenheten som pacemakerbärare och tiden som 
obehandlad. Den sistnämnda avslöjar en sorg och behov av stöd och samtidigt en tydlig vilja 
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till en strävan mot normalisering i syfte att få tillträde till diskursen för att skapa förståelse 
kring sin egen situation genom erfarenhetsutbyte med andra. Detta sökande av liksinnande är 
ett sätt att hantera dilemmat kring erfarenheten. Synen att det endast är gamla människor som 

är pacemakerbärare och då är livssituationen inte är jämförbar. Detta påverkar identiteten. 

För att ingå i diskursen används en uppsättning repertoarer då man har den kollektiva 
uppfattningen att situationen kräver en beskrivning av sjukdomsförloppet. Man berättar om 
detaljer och vittnen inför andra där man synliggör erfarenhetsbakgrund och 

allvarlighetskriterier. Även genom att använda sig av personliga pronomen jag, som har och 

efter så skapar man tillförlitlighet och förmedlar tillhörighet till gruppen.    

Nedan presenteras ett stycke från ett inlägg. 

   Jim//.. tack för insläpp i gruppen. Jag har haft min pacemaker sedan i 
tisdags efter att dom såg sinusarrest (vet inte riktigt vad det är) på min 
looprecorder. Jag har svimmat av och sen fått hjärtklappning, jag har 
haft problemen i 8 år innan dom började utreda mig..// (inlägg 2016) 

Ovan ser vi att presentationen är viktig i interaktionen då det är identitetsskapande i 
processen. Jims inlägg ger exempel på användandet av själv-representationer som påvisar de 

attribut som situationen kräver i kontexten. Han använder retoriska resurser som tid och 
personligt pronomen jag.  Exempelvis så skriver Jim jag har haft problemen i 8 år vilket är 
ett sätt att betona sig själv och sin erfarenhet till medlemmarna i gruppen – för att bidra en 
trovärdig riktning i syfte att få ingå i medlemskapet ”hjärtsjuka”.  Jim förmedlar en 
livserfarenhet som icke diagnostiserad som andra medlemmar kan relatera till och samtidigt 

som oerfaren pacemakerbärare som söker likasinnade.  

Linda nedan illustrerar liknande kronologi för att upprätta legitimitet.  

Linda //.. tack för insläpp i gruppen. Jag har PM sedan 4 år tillbaka pga. 
sjuk sinusknuta. Efter ett helt vuxenliv då jag känt att hjärtat slagit 
ojämnt, periodvis. Ibland hjärtklappningar och många gånger har det 
svartnat för ögonen// läkaren ringde och rekommenderad en PM så att 
jag exempelvis inte skulle svimma vid körning// (inlägg 2016) 

På motsvarande sätt använder sig Linda av personliga pronomen och tid som retorisk resurs: 
Jag har PM sedan 4 år tillbaka. Hon beskriver i motsats till Jim en självkategorisering som 
erfaren pacemakerbärare. Vidare använder hon tillgängliga repertoarer och den narrativa 
resursen till själv-representation som hjärtsjuk: känt att hjärtat slagit ojämnt och ibland 

hjärtklappningar även många gånger har det svartnat för ögonen vilket rekryterar Linda till 

medlemskapet.    

För att ytterligare skapa dramaturgi och övertygande historia, så använder Linda ännu en 

resurs, en detalj i berättelsen - ett allvar: så att jag exempelvis inte skulle svimma vid körning. 
Det aviserar en självreflektion om en hård verklighet om vad som kunde ha hänt om inte 
läkaren hade satt in pacemakern. Likaså utläses ett skapande av ett jag och ett de i 

berättelsekontexten.  
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De redogörelser som framkommer i forumen använder Frida sig också av i intervjun. I utdraget 

nedan från Fridas berättelse exemplifieras relationen mellan dåtidsjaget och de. 

Frida 39 år Blir trött när jag tänker på det. Tappade all balans, kunde inte 
gå. De sa under två år tid att orsaken till min låga puls var på grund av 
min fysisk, innan utredning som gammal idrottare känner man sin 
kropp! Men de lyssnade inte på mig. När jag var inlagd på sjukhuset så 
tog det 3 dagar innan man visade intresse, denna gång lyssnade man. 

(intervjuad 2016) 

Frida förmedlar ett missnöje över sjukvården som inte varit lyhörd för sin patient. Ett vi och 
dom har skapats i berättelsekontexten: De sa under två års tid och de lyssnade inte på mig. 
Meningarna förmedlar att Frida kategoriserat läkarna som oförstående när det gäller Fridas 

försök till förståelse och respons över sitt dåvarande obehag: tappade all balans, kunde inte 

gå.  

I berättelsekontexterna ovan exemplifierar berättarna sina tidigare erfarenheter utifrån 

kategoritillskrivning som tillger positionering hjärtsjuk.  De påvisar att alla måste använda sig 
av resurser som inkluderar detaljer med en rapporterad händelse. Detta för att bygga upp 
trovärdighet och ge en bild av vem man är i den social kontexten. De vuxna pacemakerbärarna 
använder sig av sin berättelse uppbyggd på tid om sjukdomsuppkomsten för att accepteras av 

övriga medlemmar och syftet är att få inträdets legitimitet.  

När berättaren har kategoriserat sig själv som hjärtsjuk i det förflutna för åhörande/läsare så 
syftar man implicit på sina antal år som icke diagnostiserade på sjukvården. 
Pacemakerbärarna uttrycker inte detta hade kunnat upptäckas tidigare om vården varit 

uppmärksam, men det ligger implicit i det som skrivs och sägs.  

Detta implicita inslag detta hade kunnat upptäckas tidigare om vården varit uppmärksam 
eller vid en omformulering hade sjukvården kunnat diagnostisera detta tidigare om de 
lyssnat? uppvisande sig vara ett normaliserande inslag genom retoriska resurser och 

användandet av demonstrativt pronomen man- denna gång lyssnade man och åter igen dom 

- innan dom började utreda mig– indirekt ifrågasätter man vårdinstitutionen. 

 En tanke är att det per automatik faller sig så när man fått diagnosen och man har kämpat 
med sina besvär så länge. Man skapar en attitydförändring när man har facit i hand.  Frida 

säger Blir trött när jag tänker på det, vilket avslöjar en tid av frustration. För att bli av med 
denna olust, att ha levt så länge med sjukdom i ovisshet, är det enklare att förlägga ansvaret på 
sjukvården eftersom känslan är att skulden inte är ens egen. Det skapar psykisk lättnad och 

balans, samtidigt som en frustration får komma till uttryck.  

Denna tid har uppenbarligen påverkat livskvalitén som man delar med andra 
pacemakerbärare. Lindas inlägg i forum ovan fick många svar då andra kunde identifiera sig 
med hennes situation. Nedan presenteras några av Lindas svar från respondenter  i forum och 
då Linda är ett fiktivt namn så får respondenterna istället bokstäver som representerar olika 

individer i hennes (sedan Jims) inlägg. 
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a. Igenkännande sedan, sedan brukade också jag svimma pga. sinusarrest. 
b. Känner igen det där. Hade lite olika känningar den första tiden. 
c. Känner igen mig. 
d. Välkommen 

Om vi jämför de svar Jim fått i sitt inlägg av respondenter ovan mot Lindas svar kan vi se att 
även den textuella formen har förhandlats av läsaren och blivit en möjlig identitet, igenkänd 

av andra. Den moraliska förståelsen framgår genom uppvisad bekräftelse, det vill säga respons 

från åhörare. 

a. Jag har också sjuk sinusknuta. Jag var sjuk länge innan man förstod 
problemet. 

b. Känner igen det där. Minns att hjärtklappningarna gav ångest. 
c. Välkommen, verkar som vi delar erfarenhet. 
d. Välkommen, roligt att få en ny medlem med sjuk sinusknuta. 
e. Välkommen, här har du möjlighet att ställa frågor. 

 

Dessa svarsutdrag från forum visar på gemensamma tolkningsrepertoarer, ett förenat ramverk 
då förståelse mellan varandra äger rum. Situationen har sett till att människorna organiserar 
sitt tal i en interaktion för att göra sig förstådd, att genom språket avgett en situationsspecifik 
bild på vem du är genom händelsebeskrivning i tid, som ger inträdets legitimitet - den 

gemensamma verkligheten.  Man utrycker inte skriftligen i sin självpresentation du vet hur det 
är även om det ligger implicit i strukturen, utan du vet hur det är kommer fram genom 
respondenternas svar som bekräftar att de delar erfarenheter. Däremot i intervjuerna som 
presenterades under rubriken inbillningssjuk så uttalar man du vet hur det är! Det krävs alltså 
en formalitet för att få ingå i diskursen vilket ges en berättigad sjukdomsidentitet, vem-vi-är-

nu. 

6.4 Utfasning – Acceptans 

Människorna använder sig av flera kronologiska ja. Berättelserna uppvisar mentala tillstånd 
som talar om gradvis förändringar hos berättaren. Den vuxne med pacemaker pratar om sina 
tankar och olika händelser som exempelvis sjuk utan diagnos, det väl säga inbillningssjuk - 
talet om sjukdomsberättelserna kan då synliggöra hur identiteten gradvis förändrats över tid. 
I denna undersökning urskiljs olika tidsjag (vem-vi-var, inbillningssjuk, vem-vi-är, ung med 

diagnos och implantat) till förlikning till sin pacemaker (nuet och framtiden) som är kopplat 

till mönstren som presenteras.  

Det kan finnas fler tidsjag men många av dom presenterar sig som en person som upplevt 
smärta och vill delge sin erfarenhet. Stegvis värvar berättarna flera dåtidsjag för att utvecklas 

och bana väg till sitt nutidsjag och mot framtiden. Nedan illustreras hur en berättare kommit 
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till en punkt där man klivit från vem-vi-är-nu till en realitet, viljan att åstadkomma något 

framåt – utfasning, som kan likställas med förlikning.  

Max 26 år: Ibland har man en föreställning om att jag kommer leva ett 
kortare liv. Då är det bra att prata med en liksinad, för att få hjälp 
snabbare. Man delar på likadana erfarenheter på forumet.  man kan få 

hjälp och hjälpa andra. 

Anki: Hur menar du? 

Max 26 år: Utifrån min erfarenhet så hade jag avsaknad av något, använde 

mig av forumet, nu använder jag mig av forumet för att hjälpa andra. 

Anki: Hur hjälper du? 

Max 26 år: genom att svara på inlägg, alla orkar inte söka hjälp, mycket 

sitter i huvudet och livskvalitén blir inte samma, det går inte att jämföra 
mot tidigare liv. Men det är som sagt en föreställning om kortare liv, 

vilket jag vill förmedla. (Intervjuad 2016) 

Pacemakerbäraren visar en gradvis identitetsförändring, Max talar utifrån sitt dåtidsjag: hade 
jag avsaknad av något - och föreställning, det sistnämnda är också en del av nutidsjaget som 
även uttrycker sig: mycket sitter i huvudet vilket uppvisar ett tillstånd som är byggt på en tanke 
som blivit hanterbar. Det som sägs är att föreställningen om att vara hjärtsjuk skapar 
begränsningar, men begränsningarna kanske inte är så limiterande som föreställningen 

påtalar. Det är rädslan som sätter upp hinder då man tänker på hjärtat som människans 
batteri. I början av intervjun med Max berättar han om sitt tillstånd när han fick sin diagnos 

och besked att implantat av pacemaker måste göras.  

Max 26 år: chockad, grät en stund, det handlade om hjärtat. Tankar som 

vad kommer jag inte kunna göra som jag gjort. (Intervjuad, 2016) 

Berättaren skapar och förmedlar en identitet av ung och hjärtsjuk och risk för tidig död, en 
självkategoritillhörighet som förstärks genom att väva in forumet med medlemmarna som 

legitimt vittne: man delar på likadana erfarenheter. Max förmedlar även att hans nutidsjag 
har tagit kontroll över sjukdomsidentiteten genom intagandet av nya erfarenheter utifrån 
kontexten, hjärtsjuk som nu reglerat livskursen. Max uttrycker det är som sagt en 
föreställning, vilket ger avstamp från sökande av identifikation och strävan mot normalisering 
- medveten om att det finns en framtid. Han har ändrat riktning och vänder sig nu till 

omgivningen för att ge stöd i sjukdomsprocessen, en förlikning till sin pacemaker: vilket jag 

vill förmedla. En positiv inställning har tagit vid.  Utdraget från Kalle nedan uppvisar liknelser. 

Kalle 45 år: I början gick min värld under, jag isolerade mig, fy vem skulle 
förstå mig? Det skulle varit lättare om man såg att man var sjuk. Men 

en pacemaker syns inte med kläder på, inte heller sjukdomen…Mmmmm 
Att man plötsligt svimmar eller att man uppför sig förvirrad. Andra 
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fattar inte att man är sjuk.  Jag hade många föreställningar som om jag 

skulle dö tidigt, men (skrattar) jag får ett förlängt liv, inte förkortat. 

Anki: kan du utveckla? 

Kalle:  Ja du vet, pacemaker förlänger, mmmm. Det hela var konstigt, jag 
som idrottade kunde ju inte ha fel på hjärtat. Men nu vill jag visa andra 
att man kan, alltså överleva, vill hjälpa dem som gömmer sig. Jag vet 

hur dåligt man mår. 5år gick innan jag vågade vara aktiv. Önskade jag 
vågade annorlunda tidigare, alltså träna och träffa vänner (intervjuad, 

2016) 

Max och Kalle förmedlar ett ideologiskt dilemma, en föreställning om att få leva ett kortare liv. 
Detta ideologiska dilemma att leva ett kortare liv utgörs dels av tolkningsrepertoaren att 

hjärtsjukdom medför en tidig död. 

Kalle isolerade sig då han inte kunde identifiera sig med sin sjukdom, hans sjukdom syntes 

inte Det skulle varit lättare om man såg att man var sjuk. Men en pacemaker syns inte med 
kläder på, inte heller sjukdomen. Kalle stod inför en identitetskris, vem-var-han-nu? I Kalles 
fall ledde detta till isolering. Idag när Kalle reflekterar bakåt ser han sin situation som befängd 
när det uppenbarar sig att pacemaker förlänger liv. Det blir påtagligt för Kalle att han hade 
kunnat våga göra annorlunda. Kalle pendlar mellan att betona pacemaker förlänger livet och 

att jag vet hur dåligt man mår, som resulterar i viljan att agera som lyhörd och stöttande för 
dem som behöver, att det finns valmöjligheter och en framtid. Nedan återkommer vi till Ninas 
erfarenhet och katalysatorn till att agera som hjälpande för de som befinner sig i sin 

resignation.   

Nina30 år: Blev omhändertagen och kände mig trygg av vården. Hm! Det 
är konstigt såhär i efterhand att man inte fått mer information av 
vården, hjärtat är en stor grej, som jag nämnde. Jag var sjukskriven av 
ångest. Efter har jag fått förståelse och därför engagerar jag mig i hjärt- 

och lungfonden, tycker det är tråkigt att föreningen nästan endast 
består av äldre människor, inte samma upplevelser. Vill dela med mig 
till andra, det är viktigt att sprida att man kan vara ung med pacemaker. 
Vi kan vara vanliga människor, vi går inte sönder, det är dags att gå 
vidare. Visst tänker jag på att om jag får barn kommer de att ärva min 

sjukdom då? och sedan på framtida operationer vid batteribyten och så. 

(Intervjuad, 2016). 

Precis som i Max och Kalles resonemang så uttrycker Nina en vilja att använda sin erfarenhet 
för att förmedla till andra att man kan uppnå rätt balans i livet, även som pacemakerbärare. 

De gemensamt berättar att tiden ger förståelse, och tiden är katalysatorn till att hjälpa andra. 
Nina säger implicit, att efter förståelsen kommer engagemang för att hjälpa unga som även kan 
vara bärare av pacemaker. Det gör Ninas egen positionering legitim och man kan gå vidare i 
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sin sjukdomshistoria - en bearbetning är upprättat och man har förlikat sig till sin pacemaker 

- nu ska ett liv påbörjas och det är dags att blicka framåt. Utfasning har påbörjat.  

Det är ingen lätt balansgång då man är medveten om sin framtid, att ångest kan återkomma 
vilket Nina ger exempel på får jag barn kommer de att ärva det och batteribyten vilket 
innebär nya operationer och konsekvenser. Nina lyfter tydligt problematiken med att äldre 
representerar hjärtsjukdom och att deras upplevelser inte är samma. Hon använder sig av 
tolkningsrepertoarerna som resurs för att positionera sig som stark. Gemensamt har de tagit 

kontroll över sina liv och en identitet verkar ha stagnerat även om det finns rädslor i ens 

framtidsjag. 

6.5 Diskussion  

Titeln ”Med mitt hjärta i din hand” illustrerar inte bara hur hjärtsjuka tvingas lämna över sitt 
öde till läkarna för att förlänga sitt liv, utan även hur sjukvården har en avgörande del i den 

psykiska hanteringen av diagnosen.  

Syftet med studien var att ta sig an analysen hur konstruerar dessa vuxna sin identitet i 
relation till sin pacemaker och framtid. Ansatsen var att utifrån en diskursiv berättelse urskilja 

innehållet i hur de talar och om sin identitet i relation till sin pacemaker och framtid.  

Pacemakerbärarnas berättelser har rekontextualiserats vilket innebär att man tar text eller 

mening ur sitt sammanhang och placerar den i en teoretisk sjukdomsberättelse som förstärker 
dess struktur och innehåll, användandet av tolkningsrepertoarer. En vidare metodologisk 
eftertanke i kontexten är hur deltagarurval (bärare av pacemaker som varit friska innan 
sjukdom), oftast innebär att aktörerna talar utifrån den på förhand givna kategorin de 
tillskrivits d.v.s. hjärtsjuk (innefattar även sjuk sinusknuta) vilket går i linje med 

diskurspsykologin, att diskursen är situerad i en bestämd kontext där olika 
tolkningsrepertoarer möts.  Pacemakerbärarna använder repertoarer innefattande 
sjukdomsbeskrivningar känt att hjärtat slagit ojämnt och uttrycket som berättar om ett långt 

”lidande” Efter ett helt vuxenliv.  

Pacemakerbärarna använder sig av dessa tolkningsrepertoarer för att kunna positionera sig i 
olika kategorier för att framstå på ett förmånligt sätt. Ibland positionerade de sig som starka 
och ”jag har gått vidare” och ibland som pacemakerbärare med ett behov av stöd livet ut. Även 
forumets betydelse och påverkan nämndes i samtalen där dessa inlägg tillskrevs ha inflytande 

i stor utsträckning. Pacemakerbärarna betonar värdet av att identifieras och bli identifierad av 
andra. Det finns dock en viss problematik i att som ung vuxen pacemakerbärare få tillgång till 

likasinnade för att gynna det ”klokare och äldre” framtidsjaget. 

Problemet består även av ett ideologiskt dilemma mellan tolkningsrepertoarerna om 

föreställningar att kvalitet inte är viktigare än kvantitet – ”fånga dagen!”  ” lev som din dag 
vore din sista!”. Diagnosen och pacemakern höjer livskvalitén, men meddelar samtidigt att 
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risken att dö en tidigare död ökar. Det vill säga att det långa livet med låg kvalitet kan bytas 

mot ett kortare liv med hög kvalitet, vilket många också sörjer. 

Det finns också samhällsvärderingar om att ett långt liv är ett gott liv. Det finns alltså ett 
dilemma mellan att man som frisk önskar leva ett långt liv medan man som pacemakerbärare 

har fått möjligheten att få leva länge i förhållande till hur det varit utan behandling. 

Ett långt liv eller att få leva länge, båda värderas men där den hjärtsjuka inte kan få båda.  Även 

om man kan leva länge som hjärtsjuk ökar den upplevda risken för ett kortare liv. 

Detta dilemma och medvetenhet kring att man eventuellt inte kommer få uppleva sina 
framtida mål förstärkte behovet hos pacemakerbärarna att förstå sin sjukdom för att kunna 

blicka framåt i framtiden för att se hur ens framtidsjags förutsättningar ser ut. 

Andra tolkningsrepertoarer pacemakerbärarna använde sig av som retorisk resurs var att de 
tillhör den yngre målgruppen och att äldre har andra sjukdomar. Ett dilemma som blev tydligt 
var att pacemakerbärare har en pensionärsstämpel som inte är förenligt med ung-vuxen-jaget. 

Den tolkningsrepertoar som framkom var att identiteten, som är en berättelse om sig själv, 
inte låg i linje med vem vi betraktade oss vara. Detta blir ett problem då pacemakerbäraren 
inte är helt fri att agera, vilket också medförde sökande av likasinnade för att försäkra sig om 
att bli förstådd och få balans i livet. Tolkningsrepertoaren, så likt mig som möjligt för att få en 

version hur det kommer att vara vilket var dominerande. 

Innehållet i sjukdomsberättelserna och deras retoriska resurser visade att dessa 
identitetskonstruktioner tar form mot tre huvudmönster utifrån resonemang. Dessa var 
inbillningssjuk, sökande av identifikation – nytt förhållningsätt följd av inträdets legitimitet 

och sist utfasning, som handlar mer om acceptans.  Den samdräkt som sorterades ut under 
mönstret var uttryck som framkom i sjukdomsberättelserna, något de alla gemensamt 

uttryckte.   

Dessa sjukdomsberättelser avslöjar först en dimension, en kronologisk sjukdomsupplevelse 

när allt hade sin början, som försämrat välbefinnande – de kände sig sjuka. Långvarig 
problematik fick psykologiska konsekvenser.  Här ser man mönstret inbillningssjuk. Om man 
från sjukvårdens sida inte kunde påvisa något patologiskt besvär så förutsattes det vara 

psykiska problem, vilket blev självskrivet och i vissa fall även uttalat av läkarna.  

Problematiken ligger i att det är de medicinska specialisterna som har tolkningsföreträde 
gällande diagnoser. En diagnos kan inte uttalas av vem som helst. Däremot när diagnosen blir 
satt eller vid namngivning av den så skapas verkligheten. Man kan säga att diagnosen gör 
sjukdomen verklig.  Å andra sidan medförde diagnos och pacemakerimplantat stress, ångest 

och för vissa depressioner.  Någon kunde dessutom vittna om en successiv social isolering – 

även lättnad och förståelse till tidigare levda besvär.  

En central faktor man kan utläsa är en viss besvikelse då man oftast under flera år försökt hitta 
en förklaring bakom sitt mående. Gemensamt uttrycker de sig inte blivit hörsammade under 

dessa år av vården.  Deras beskrivningar om antal år i en tro att de varit inbillningssjuka i 
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kombination med känsla av begränsningar, rädsla, oro, ångest och utanförskap. Att vara 
annorlunda skapade ifrågasättande hos dem själva.  I sådana former av vårdinstitutioner där 
den drabbade upplever att lyhördheten är obefintlig blir eget agerande och initiativtagande 
lönlöst (man låter problemet/tillståndet finnas kvar), vilket var fallet för många av 

pacemakerbärarna som blev intervjuade även de som presenterar sig på forum.  Dessa vittnar 
om bristande handlingsutrymme för den hjärtsjuka då deras psykiska stabilitet ifrågasattes av 
dem själva som konsekvens av denna vårdinstitution.  Därav kan vissa pacemakerbärare ha 
gått med sitt tillstånd längre än vad de behövt då man inte trott på sin egen person och mående, 
man har blivit ambivalent och sedan givit upp sin tro på att få hjälp av vården. Symtomen 

berodde på en själv. 

I berättelserna blir det också tydligt att samhörighetsförhållanden blev mer centrala när de fick 
sin diagnos, man upptäckte att diskursen omfattades mestadels av äldre vilket medförde att 
navigation uteblev. Denna sökande av samhörighet av likasinnade framträdde som ersättande 

av tidigare inbillningssjuka tillstånd. Konsekvensen av detta blev att den nu diagnostiserade 
människans önskan att identifiera sig med någon blev överordnad, vilket också har betydelse 
för den hjärtsjukas sätt att förhålla sig till sig själv och sin sociala omvärld. Ett behov skapades 
och mönstret Sökande av identifikation och nytt förhållningssätt/ inträdets legitimitet blev 

påtagligt.  

Berättandet ger, förutom en legitimerad bild av en ej fungerande läkarkår med 
psykologiskteam som kan stötta personen som precis fått sin diagnos och tiden efter 
implantatet, en bild av vilka konsekvenser det psykiska välbefinnandet får utstå när 

identifikation uteblir och att förväntan att allt skulle bli som tidigare, vilket läkarna uttalat, 
inte uppfylls enligt berättarens subjektiva erfarenheter.  Att ha lämnat sin friska identitet till 
diagnostiserad sjukdom, med acceptans om situationen är ett exempel på att 
pacemakerbärarna inte är reducerbara passiva konsumenter av institutionell styrning. 
Pacemakerbärarna här framställer sig som aktiva och handlingskraftiga med beslutsamhet att 

förstå sin nya situation med en vilja att fungera så likt sitt friska ursprung som möjligt. 

Berättarna utgår med andra ord från sin friska identitet som referens till ovisshet och ett 
skapande av annan identitet – som person, som sjuk befinner pacemakerbäraren sig i en 
förhandling mellan å ena sidan den friska kroppens erfarenheter sedan tidigare, och å andra 

sidan en sjuk kropp som enligt läkarna blir återställd med hjälp av pacemaker.  Problematiken 
är att läkaren gjort uttalande om en generell bedömning som inte är individuellt tillämpbar. 
Implicit säger pacemakerbärarna att det behövs en attitydförändring hos läkarna och vården 
som aktivt ska bidra till öppenhet och dialog där den sjuka ska ges tillträde till förbättrad 

livskvalité, mer än bara implantatet och praktisk information. 

Informationssökandet kan betraktas som en identitetsprocess då man söker förståelse och 
hanterbarhet till sin sjukdom. Enligt pacemakerbärarnas berättelser behövs socialt stöd både 
före och efter operation, utav likasinnad d.v.s. samtal med en pacemakerbärare runt samma 

ålder för att eliminera den psykiska påfrestningen diagnosen ger.  De säger att identifikationen 
uteblir då bara äldre har pacemaker, som även blir förstärkt genom att de blir bemötta med 
ifrågasättande från vårdanställda även andra i omgivningen och fysiska möten med äldre på 



45 

 

 

avdelningarna – material som även tillhandahålls innehåller uteslutande bilder på äldre 

människor som representanter för pacemakerbärare. 

Dessa mönster som framträtt går givetvis ihop, speciellt inträdets legitimitet då 
sjukdomsberättelsen ger tillträde till diskursen och tillhörighet till likasinnade, det är ett nytt 
förhållningsätt att rätta sig in i.  Pacemakerbäraren organiserar sitt berättande utifrån 
retoriska resurser som möjliggör en ömsesidig förståelse i berättarkontexten samt förmedlar 
sin sjukdomsidentitet.  De retoriska resurser som urskildes i berättandet är hur man gradvis 

bygger upp och utgår från sin kategoritillhörighet av att vara hjärtsjuk genom att tala om 
sjukdomsförloppet och mötet med vården – rättfärdigande av en sjukdomsidentitet för att visa 
en samhörighet som är kännetecknande för pacemakerbärarna. Andra sätt att framställa sin 
sjukdomsidentitet är att tala om tiden innan diagnos och tiden då diagnosen sattes utifrån 
illustrativa detaljer, vårdinstitutionens brister, samtidigt som man vill tala om läkarnas, 
hjärtskötarnas profession utifrån metaforiska uttryck – då förstärks intensiteten i allvaret 

kring identitetskrisen då man inte kunde relatera sig till sin sjukdom kontra sin ålder.  Detta 
framställande av sig själv är ett verktyg till att få upprättelse efter vad man varit med om, 
samtidigt som den hjälper till att skapa kontakt med andra pacemakerbärare som delar mer 
preciserade erfarenheter. Därefter kan ett kunskapsutbyte ske och bearbetning av sin situation 

påbörjas. 

Det blir tydligt när en sjukdomsidentitet fixerats hos pacemakerbärarna, då avstamp i distans 
möjliggör påståenden som jag hade många föreställningar och jag hade en föreställning om 
att leva ett kortare liv vilket pekar på att berättarna innan hade en föreställning om förtidig 

död och försämrad livskvalité, även upplevd försämrad psykisk instabilitet, antagligen på 
grund av ovissheten och chocktillstånd.  I ett sådant tillstånd är det svårt att ta emot 

information vilket innebär att relativ information från läkarteamet går förlorad.  

Berättarnas tidigare erfarenheter visar att de inte haft balans i sitt psykiska välmående kontra 

sjukdom – till skillnad från nu då det verkar handla om att man har förlikat sig med situationen 
och sin sjukdom. Berättarna beskriver sig som en person som nått nya insikter genom 
erfarenheter av sin tidigare situation, därav har man tagit kontroll och en inställning har 
ändrats vilket gjordes bekant under mönstret Hantering d.v.s. utfasning. De uttrycker en vilja 
att hjälpa andra i nuet och i framtiden för att kunna ge dem verktyg att acceptera sin situation 

och sjukdom – hjälpa dem i sin sjukdomsidentitet och den process som den medför – 
medveten om att år av ångest och bearbetning kan kortas ner genom socialt stöd av likasinnade 

som sjukvården inte hade resurser till. 

Studien visar på, förutom att legitimera en bild av ej fungerande sjukvård gällande socialt stöd 
av likasinnade och information om pacemaker inriktat till vuxna brister - att dessa individer 
genomgår olika identitetskonstruktioner över tid i relation till sin pacemaker. 
Sjukdomsberättelserna är viktig för att skapa sig en identitet över tid – men när 
sjukdomsidentiteten har fixerats så har man skapat sig en relation till sin pacemaker och sin 

framtid.  
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Givetvis uttrycks oro över vad som kan hända i framtiden, överföringsbara sjukdomar till sina 
barn, batteribyte om det kommer andra följdsjukdomar med mera – hanterbarheten finns där 
och även vetskapen om vart man kan vända sig, där forumen är ett redskap då samtal med 
läkarna verkar uteslutas som oftast vilket signalerar på brist av tillitsfaktorn alternativt att 

sjukvården inte har de resurser som krävs – blivit tydlig att sjukdomen villkorar såväl som 
livssituationen som den egna identiteten, dessa vuxna pacemakerbärare genomgår olika faser 
för att skapa en relation till sin pacemaker och sin framtid – vilket har presenterats under dessa 

olika mönster. 

6.6 Resultat i relation till tidigare forskning 

Det man kan se är att i många avseende så går den tidigare forskningen som presenterats i 
denna studie ihop med resultatet. Forskningen har bland annat visat att livskvalité är kopplat 
till socialt stöd vilket Cheng och Gutierrez-Colin med flera (2014) nämner. De nämner att en 

rädsla finns att sjukdomen framkallar påfrestningar och förändringar i livet - vikten relationen 
mellan läkare, sjuksköterska och patient då den avspeglar en avgörande roll i den medicinska 
behandlingen. En trygghet ska finnas förankrad i institutionen och den sociala omgivningen.  
Detta har visat sig vara en faktor till att pacemakerbärarna vill kontakta likasinnade – ett 

socialt stöd, för att förstå vad det innebär att leva som pacemakerbärare – livstidssjukdom. 

Vidare tar Bertoletti och Marx med flera (2014) upp copingstrategier innefattande KASAM. 
Dessa strategier skapar en motståndskraft för stress och är avgörande för hur man hanterar 
livssituationen och identiteten.  Det syns i resultatet att pacemakerbärarna är aktivt sökande 

av liknande strategier för att hantera sin situation, för att leva i en sådan normal vardag som 
möjligt. Desto mer kunskap pacemakerbärarna får och ju större socialt nätverk desto mer 
verkar hanterbarheten infinna sig - det medför en konstruktion om hur man ska leva ett liv till 

sin sjukdomsidentitet.  

Morgan och Villiers-Tuthill med flera (2014) belyser en liknande strategi under en 
självregleringsmodell (SRM) - individen konstruerar istället sina egna representationer som 
hjälper en att förstå sina individuella erfarenheter vilket skapar underlag för sitt eget 
copingansvar. Denna process verkar pacemakerbärarna tagit till sig, genom att de samlat in 
information om hur andra lever i relation till sin pacemaker. De tolkningsrepertoarer som de 

erfarna pacemakerbärarna generöst delat med sig har bidragit till underlag för att hantera sin 
sjukdom. Det avslöjar att andras erfarenheter, kunskap, socialt stöd har varit en generator för 

”nya” pacemakerbärare mot acceptans och utfasning.   

Strategierna är en grund för bättre hälsa då förekomsten av depression är betydligt högre i 
olika kardiologiska villkor än hos den friska generella befolkningen. Det finns erkända länkar 
mellan depression och hjärtsjukdom (Morgan och Villiers-Tuthill med flera 2014), vilket säger 
att det finns betydande psykologiska problem hos människor med arytmier. Det kan utläsas i 
resultatdelen att psykologiska effekter existerar från att man upplevde förändringar till tankar 

omkring sitt framtidsjag. 
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Att livstidssjukdom bidrar med psykologiska effekter tar även Asif och Price m. fl. (2015) upp 
i sitt bidrag. Dessa effekter genererar en reaktion och utmanar identiteten vilket syns i dessa 
mönster som framkommit av pacemakerbärarnas berättelse. En känsla att vara annorlunda, 
ett hot mot sin identitet, då den kan utgöra en begränsning eller upplevd begränsning som har 

visat sig i studien.  Asif och Price med flera undersökte idrottare, där deras yrkesinriktning blev 
hotad då hjärtsjukdom utgör ett hinder, vilket är en intressant aspekt. Pacemakerbärarna 
upplever begränsningar då deras bild av sig själva är hotad, och det kan tänkas även innefatta 

yrkesidentiteten, föräldraidentitet, syskonidentitet med mera  

Det som syntes i berättandet var att livstidssjukdomen hade effekt på den egna självidentiteten, 
att individens livsvärld förändrades när diagnosen sattes. Det var som om deras ontologiska 
trygghet demonterades.  Sjukdomen innebär inte att livshistorien om sig själv ändras utan det 
medför en utmaning för självpresentationen över tid – det vill säga framtidsjag.  Coventry och 
Dickens med flera (2014) studerade precis det uttalade - dess hanterbarhet utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv. De lyfter också en annan intressant aspekt – att man vill skydda 
sin identitet genom att inte ändra sin självrepresentation, detta för att avvärja oönskad 
medömkan av utomstående.  Det innebär att vissa håller sin sjukdom dold få man anser att det 
finns en risk att bli sedd som en med sjukdomsidentitet i stället för den identitet man vill bli 
känd som. Precis som Coventry och Dickens med flera säger, att dessa upplevda förändringar 

kan påverka i sådan grad att man drar sig ur sociala interaktioner, vilket leder till större 
isolering. Att isolering förekommer i samband med sjukdomen har gjort sig känd i denna 

studie. 

Tydliga teman från forskningen är att relationer är en viktig del för den psykiska hälsan, vilket 
har kunnat identifieras från berättarna. De som kommit långt i relationen med sin pacemaker 
är medveten om att navigering i den nya livssituationen är begränsad, vilket medför att de vill 
agera som stöd till andra – medveten om att stödfunktion måste finnas för att upprätthålla en 

psykisk balans. 

6.7 Teoretiska och metodologiska reflektioner 

Studien har präglats av ett socialkonstruktionistiskt synsätt, där pacemakerbärarnas sätt att 
använda språket har legat i fokus.  Att vi återvänder till teorin har att göra med att resultatet 

ska förstås utifrån detta sätt att se på vår sociala tillvaro som konstruerad. Allt vi känner till 
har sitt ursprung från samproducerad kunskap i samhället.  Det meddelar att 
pacemakerbärarna i sitt berättande utgår från sin sjukdomsidentitet, det vill säga en 

övergripande hjärtsjukdomsdiskurs. 

Socialkonstruktionismen menar att språket i berättandet kan beskrivas som 
handlingsorienterad då det sammanhängande gör något i interaktionen. Det innebär att 
kunskapsproduktion och representationer (exempelvis utlåtanden av expertis, läkare eller den 
erfarna pacemakerbäraren) av verkligheten alltid är beroende av dessa. Genom att tala om och 

beskriva något på ett visst sätt bidrar detta till hur verkligheten betraktas och kategoriseras. 
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Därav använder sig pacemakerbärarna av olika tolkningsrepertoarer vilket fungerar som 

flexibla resurser i berättandet och diskursen tar form.  

Ett typexempel i dagens samhälle är hur hjärtsjukdom konstruerats fram utifrån vad som sägs 
och beskrivs. Genom expertisens utlåtande att hjärtsjukdom oftast innefattar äldre eller 
ohälsosamt levande skapar det en ram om hur vi bör leva kontra ålder, en sanning. För det 
måste väl finnas en sanning i det läkarna säger, de bildliga representationer eller det medier 
skriver i tidningarna och hur förebilder framställer sig själva? Vi tillskriver mening i det 

sociala, och det är också ett sätt till förklaring på varför dessa föreställningar finns om att inte 

passa in i diskursen, hjärtsjuk och som pacemakerbärare. 

Den variant av socialkonstruktionismen som används inom denna studie betonar aktörskapet 
som starkt. Pacemakerbärarnas berättelser visar på att de inte är passiva till kunskapen 

eftersom sanningen inte är något som finns där ute, skapad av andra. Pacemakerbärarnas 
berättelser är präglade av sätt att reproducera, omförhandla, förstärka eller göra motstånd av 
diskurserna om vad rådande samhälle anser vara bärare av pacemaker- utifrån vårt språk har 
vi kunskap om hur vi ska benämna det som finns i vår omgivning vilket skapar förutsättningar 
om hur vi ska förhålla oss och därefter agera.  När kunskapen om hur vi ska vara uteblir vid 

nya omständigheter, exempelvis vid en diagnos så kräver situationen kunskapsinhämtning om 
diskursen för att kunna orientera oss – vi vet hur vi ska agera som förälder, som vän med mera, 

men hur ska man agerande i sin sjukdom, inför sig själv och andra? 

Genom språket avges en bild på vem du är i den sociala kontexten, vilket säger att kontexten 
är av betydelse, och det är viktigt att ta hänsyn till då det är bidragande till det som konstrueras. 
Det innebär, precis som tagits upp tidigare, att det som kommit fram inte är någon evig 
sanning. Det är bundet till nuvarande samhällssyn.  Det sätt som vi kommunicerade på kan 
inte betraktas som oföränderliga då ny information ständigt införlivas, vilket 
pacemakerbärarnas resonemang antyder. Kunskap om sjukdomsbilden kan ge nytt perspektiv, 

då deras verklighet har förhandlats och omförhandlats i interaktioner – tillsammans med 
forskaren och i samtal med andra, så bidrar man till att en konstruktion tar form. Detta är 
något som även reproduceras av forskaren, det innebär att vi är medskapare av en version av 

verkligheten, vilket är oundvikligt – vi är alla aktörer och re producenter. 

6.8 Förslag på fortsatt forskning 

Det är inte nytt att människan behöver socialt stöd och strategier för att hantera sin sjukdom. 
Det ligger forskning i grund som upplyser detta. Däremot är forskning gällande vuxna 

pacemakerbärare som varit friska tidigare begränsad. Det skulle behöva vidgas genom att 
undersöka en större skara. Det föreligger en större risk till depression för denna grupp vilket 

bör vara intressant för exempelvis sjukvården och Försäkringskassan. 
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Givet det resultat som kom fram i denna studie, olikheterna mellan landstingen, framträder en 
tanke. Det skulle vara intressant att göra en metaforskning gentemot vårdinstitutionen i frågan 

hur bemöter vården dessa vuxna pacemakerbärare?  

Ett annat antagande är att det skulle behövas mer forskning inom det som Oudshoorns (2015) 
studerat, synergin mellan människan och maskinsystemet. Hur är människor kroppar 
mottagliga för dessa pacemakrar? Det finns en uppsjö av pacemakermodeller med olika 
funktioner beroende på arytmi. Läkaren väljer modell mot antagande att de talat med 

personen om vilka områden som anses viktiga att upprätthålla – pacemakern har olika 
möjligheter och funktioner – samtidigt som läkarnas valmöjlighet är begränsad då beslut om 
upphandlingar sker på landsting om vilka modeller som ska köpas in, därav anledningen till 
att vissa modeller utgår. Men hur reagerar kroppen efter dessa inställningar – antagande att 
upplevelserna är individuella? Kan pacemakerbärarna efter en tid upptäcka att kroppen 

reagerar annorlunda, mer än att hjärtat får så naturliga slag som möjligt? 
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BILAGA 1: FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE 

Hej alla mellan 20–49 år! Jag ska skriva en uppsats där jag är intresserad av individer som 

varit frisk/upplevelse innan man fick sin pacemaker då man har erfarenheter med vissa 

referenspunkter. Sedan hur man upplevde sin situation och framåt då PM kom på plats. 

Efterlyser 5st frivilliga att intervjua via exempelvis Skype för att undersöka arenans 

identitetsförändring. Detta blir givetvis konfidentiellt där inga uppgifter kommer att framgå 

vem som är vem ur etniska aspekter. 100% anonymitet. 

Syftet med denna studie är även att delge institutioner om resultatet för att utveckla mötet 

med den vuxna inför den nya livssituationen. 

Vad är din erfarenhet? 

Vem är intresserad att vara med i undersökningen?  



 

 

BILAGA 2, BREV TILL RESPONDENTER 

Hej, 

Mitt namn är Anki Qvarsell 36år (pacemakerbärare) och studerar Sociologi med 
socialpsykologisk inriktning på Mälardalens högskola. Påbörjat att skriva min 

kandidatuppsats som handlar om vuxna med pacemaker. 

I samtal med Hjärt-och lungfonden har jag fått information om att det inte ligger några 
undersökningar hos dem gällande vuxna med pacemaker. Vuxna som har levt friska d.v.s. 
erfarenheten innan och efter sjukdom/implantat. De rapporter man kan finna är 

pacemakerns funktion, placering, utveckling och givetvis vårdkontakten samt uppföljning. 
Det finns ett par undantag, medfött hjärtfel där barnet inte upplevt friskt tillstånd och om 
äldre från 60år där sjukdom ses som naturliga/ålderdom.  Detta är anledningen till min 

undersökning, vad finns det för gemensamheter för vuxna med pacemaker? 

Undersökningstiden är givetvis begränsad, men hoppas kunna generera en grund för fortsatt 
undersökning.  Ett antal personer är utvalda för intervju med samtycke, ni är placerade inom 
olika kommuner i Sverige med ålder mellan 20-49år när operationen ägde rum.  Intervjuerna 
utförs av mig över exempelvis Skype eller annan överenskommelse. Ni har rätt att själva 
bestämma över er medverkan i studien.  Samtalen kommer inte att spela in, utan 

anteckningar upprättas under pågående dialog. Materialet kommer att hanteras 
konfidentiellt och förvaras transkriberat av mig. De insamlade uppgifter är för 
forskningsändamålet (Nyttjandekrav) kommer inte och får inte användas eller utlånas för 

affärsmässigt bruk eller andra icke vetenskapliga syften. 

Detta enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). 

Jag önska att ni fyller i nedanstående frågor och mejlar tillbaka till mig snarast, innan vi 

bokar tid för intervju.  Med Vänliga Hälsningar Anki Qvarsell.  

Kön: 

Ålder idag: 

Ålder vid implantatet: 

Födelsekommun: 

Landsting där implantat utfördes: 

Utbildning: 

Yrke: 

Civiltillstånd:  

Antal barn: 



 

 

BILAGA 3, ÖPPEN INTERVJUGUIDE 

 Information om tidsåtgång, kort presentation om studien även de etniska 
aspekterna presenteras igen - att medverkan får avbrytas under pågående 
intervju om så önskas. 

 Öppningsfråga: Genomgång av svar från respondenterna bilaga 2, 
presentation som inbegriper ”vem är du”. 

 Kan du beskriva din sjukdomsresa, från innan diagnos till nu. 
 Har du några huvudhändelser som etsat sig fast hos dig under sjukdomsresan. 
 Berätta om hur du hanterar din sjukdom. 
 Vilka faktorer i din erfarenhet har underlättat eller hindrat dig. 
 Vilken roll har ditt nätverk och familj spelat för dig. 
 Funktion och relation med läkare och pacemakerskötare. 
 Mest betydelsefulla stöd dig. (denna fråga kom upp per automatik från 

respondenterna.) 
 Beskriv din framtid. (beroende på vad som sades så ställdes frågan: har du gått 

vidare?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


