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Sammanfattning  
Bakgrund: I Sverige drabbas ungefär 12 000 personer av afasi varje år vilket är omkring en 

tredjedel av de personer som drabbas av stroke. Afasi innebär att ha språkliga svårigheter då 

förmågan att läsa, skriva, uttrycka sig samt förstå instruktioner kan försvåras. Sjuksköterskan 

kan genom ökad förståelse av personers upplevelse av afasi stötta deras livskvalité.  

Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med afasi till följd av stroke. 

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning samt deskriptiv design. Databaserna 

CINAHL plus with full text, Medline samt PsykINFO användes. Nio stycken vetenskapliga 

artiklar inkluderades och resultatet sammanställdes med integrerad analys.  

Resultat: Resultatet visade att kommunikationssvårigheter påverkade sociala relationer, 

självkänslan samt självförtroendet för personer med afasi. Genom att vara aktiv och skapa nya 

rutiner kunde livet upplevas meningsfullt. Att möta personer i liknande situation upplevdes 

lättsamt och stöttande. Familj och närstående hade en betydelsefull roll genom sitt 

emotionella och praktiska stöd.  

Slutsats: Livet förändras för personer när de drabbas av afasi. För en meningsfull vardag 

identifieras nya aktiviteter, mål inför framtiden och nya strategier. Sociala relationer är svåra 

att behålla, familj och närstående är ett viktigt stöd och nya bekantskaper uppskattas. 

Positivitet och känslan av hopp inför framtiden bidrar till att många personer med afasi lever 

ett meningsfullt liv. 
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1. Inledning  
Tänk att vakna upp en morgon och inte kunna förmedla sig, människor omkring förstår inte 

vad du säger och du kanske heller inte förstår dem.  

Under utbildningen har vi uppmärksammat att bristande kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal och patient med afasi ofta lett till missförstånd. En god kommunikation och 

lyhördhet mellan bägge parter är därför betydelsefullt i mötet. För att vårdpersonalen ska 

kunna bemöta patienter med lyhördhet, är det väsentligt att få kännedom om hur personer 

upplever att få afasi till följd av stroke.  

   Corneliussen (2010) beskriver afasi som en blixt från klar himmel, det sker plötsligt. 

Personer som drabbas av afasi upplever ofta händelsen dramatisk och det påverkar även 

närstående runt omkring. Vid afasi har personen språkliga svårigheter vilket gör att det kan bli 

svårt att kommunicera med omgivningen. Afasin kan för den drabbade bli ett funktionshinder 

och leda till en påfrestande livssituation.  

2. Bakgrund 
 

2.1 Definition och uppkomst av stroke  

Stroke är ett samlingsnamn för infarkter samt blödningar i hjärnan. Det vanligaste, cirka 85 

procent av alla stroke är hjärninfarkter och de resterande 15 procent innefattar 

hjärnblödningar (Ericson & Ericson, 2012). En hjärninfarkt uppstår genom att en blodpropp 

täpper till ett blodkärl i hjärnan. I hjärnan stoppar eller bromsar blodproppen 

blodförsörjningen till nervceller och det uppstår syrebrist. När det uppstår syrebrist (ischemi) i 

hjärnan kan inte nervcellerna fungera normalt och när blodflödet blir mycket nedsatt eller 

uteblir dör nervcellerna i det skadade området. Vid hjärnblödning bildas en blodansamling 

även kallat hematom. Vid hjärnblödning läcker blodet ut i hjärnan eller i vätskefyllda hålrum, 

vilket gör att nervceller förstörs samt nervbanor slits sönder. När trycket inne i hjärnan ökar 

störs nervcellernas funktioner (Schön & Svensson, 2013).  

   

Varje år drabbas ungefär 30 000 människor av stroke i Sverige (Norrving, 2012). Risken att 

drabbas av stroke ökar med åldern och är vanligare hos män än hos kvinnor. Männen drabbas 

vanligtvis i yngre ålder än kvinnor och medelåldern är omkring 80 år. Hypertoni är en av de 

vanligaste riskfaktorerna för att drabbas av stroke. Andra riskfaktorer är förmaksflimmer, 

diabetes, ateroskleros, inopererad klaffprotes, låg fysisk aktivitet samt rökning (Ericson & 

Ericson, 2012). 

 

2.2 Symtom och långvariga funktionshinder  

Vid insjuknandet av stroke är det vanligt att symtomen uppkommer plötsligt. Vilka symtom 

som debuterar beror på vart i hjärnan infarkten eller blödningen är lokaliserad. Storhjärnan är 

den del av hjärnan där ungefär 80 procent av alla stroke inträffar. Vanliga symtom vid stroke i 

storhjärnan är halvsidig kraftnedsättning i motsatt kroppshalva, nedsatt känsel, halvsidigt 

synfältsbortfall samt språksvårigheter, även kallat afasi. Beroende på skadans storlek och 

lokalisation i hjärnan kan symtomen leda till långvariga funktionshinder (Norrving, 2012). 

Enligt Willman (2009) definieras funktionshinder som en övergripande term för 

funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning samt delaktighetsinskränkning. För människan 

kan det resultera i behov av hjälp vilket kan ge inverkan på livskvalitén (Norrving, 2012).  

 

2.3 Afasi och dess innebörd 

Ungefär 12 000 personer i Sverige drabbas av afasi varje år vilket är omkring en tredjedel av 

de personer som drabbas av stroke. Benämningen afasi används för att beskriva språkliga 
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svårigheter som kan uppkomma vid hjärnskador, exempelvis stroke. Vid afasi påverkas 

språkcentrumet i hjärnan, vilket försvårar förmågan att läsa, skriva, uttrycka sig samt förstå 

uppmaningar (Sinanovic, Mrkonjić, Zukić, Vidović & Imamović, 2011). Hjärnskadans storlek 

samt den del i språkcentrumet där skadan skett påverkar afasins omfattning. Människan har 

ett främre samt ett bakre språkområde i hjärnan och är hos de flesta personer placerat i den 

vänstra hemisfären. Det bakre språkområdet är till för att kunna ta in samt förstå ord från 

omgivningen. Vid skada i området kan svårigheter att uppfatta vad andra personer säger 

uppstå och uppleva att andra talar ett främmande språk. Det främre språkområdet har en 

betydande roll vid utformning av ord. Vid en skada i det främre språkområdet kan problem 

med att uttala ord, hitta munrörelser till att forma ord samt ljudförväxling uppstå. Hos en 

person med afasi kan symtomen förbättras, försvinna eller kvarstå livet ut (Corneliussen, 

2010).  

 

2.4 Impressiv/expressiv afasi.  

Beroende på vart i hjärnan skadan sker kan olika typer av afasi uppstå. De kallas för 

impressiv eller expressiv afasi. Impressiv afasi, eller sensorisk afasi, innebär att talförmågan 

är intakt fast förståelsen för det uttalade ordet är borta. Talet är ostrukturerat och vanligtvis 

fyllt av nybildade ord, även kallat neologismer. Expressiv afasi, eller motorisk afasi, innebär 

att förmågan att tala är skadad även fast förståelsen är kvar (Sinanović et al., 2011). Enligt 

Schön och Svensson (2013) kallas en kombination av expressiv och impressiv afasi för global 

afasi. Vid afasi är det även vanligt med lässvårigheter (alexi) och skrivsvårigheter (agrafi) 

eller svårigheter att räkna (akalkuli).  

2.3 Teoretisk referensram 

KASAM betyder ”känsla av sammanhang” och består utav tre stycken centrala komponenter, 

vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Komponenten begriplighet handlar om 

att lära sig uppfatta omvärlden som både strukturerad, ordnad och förnuftig. Livet och 

händelser i livet ska uppfattas som begripliga. Komponenten hanterbarhet fokuserar på 

personens förmåga att hantera olika situationer och de resurser som behövs för att hantera 

dem. Komponenten meningsfullhet bedöms vara den viktigaste och handlar om att känna 

engagemang och motivation. Tydligare beskrivet innebär det att en påfrestande situation kan 

hanteras som en utmaning och vara värd att engagera sig i, eller uppfattas som meningslös 

(Antonovsky, 2005). Begreppen hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet är vid svåra 

påfrestningar av särskild betydelse (Ottosson & Ottosson, 2007). Vidare menar Antonovsky 

(2005) att vid stark KASAM används individens resurser, som kunskaper, socialt stöd och sätt 

att förhålla sig till svårigheter, på ett effektivare sätt och därmed leder mot hälsa (ibid.). I 

vårdarbetet är det meningsfullt att sträva efter att försöka stärka patienters KASAM (Rydén & 

Stenström, 2008).  

 

2.4 Sjuksköterskans roll  

Utifrån International Council Of Nurses (ICN):s Etiska Kod ska sjuksköterskan uppvisa 

lyhördhet, medkänsla, vara respektfull och trovärdig samt beakta patienters integritet. Att 

sjuksköterskan uppträder på ett professionellt sätt är angeläget för att patienter och 

närståendes förtroende ska öka (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Enligt Thompson och 

Mckeever (2014) är det viktigt att tänka på hur kommunikationen går tillväga mellan 

sjuksköterska och patient. I mötet med personer med kommunikationsnedsättningar är det 

angeläget att sjuksköterskan inte tar över och styr samtalet, utan är lyhörd och uppmärksam 

på patientens behov. Därför är det viktigt att tänka på att exempelvis inte tala över patientens 

huvud eftersom det kan uppfattas oetiskt samt att dennes autonomi kan kränkas. Den enskilde 
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individens vilja och behov ska vara i fokus och därmed dennes rätt att bestämma och vara 

delaktig i sin vård (ibid.).  

 

I en studie gjord av Sundin, Jansson och Norberg (2002) upplever sjuksköterskor i 

kommunikativa sammanhang att det är svårt att hitta en balansgång, då rädslan finns att sätta 

för stor press eller för lite press på personer med afasi. Om de ställer för många frågor eller 

utsätter personer med afasi för situationer där de tvingas prata, finns en rädsla för att pressen 

blir för stor. Väljer de istället att ställa mindre frågor, eller inga frågor alls, finns rädslan för 

att personer med afasi ska känna sig dumma eller bortglömda. Sjuksköterskorna är medvetna 

om vikten av att ge tid och ha tålamod, att frågor delas upp och att därmed tillgodose 

personens värdighet. De uttrycker att det är viktigt att se personen och kommunicera även om 

det finns språkstörningar, så att personen inte blir bortglömd.  

 

2.5 Problemformulering  

En person med afasi till följd av stroke kan behöva anpassa sig till en ny livssituation. Det är 

av betydelse att sjuksköterskan har kunskap om personers upplevelse av afasi för att kunna 

bemöta de svårigheter och möjligheter de kan uppleva. Genom ökad förståelse kan 

sjuksköterskan sträva efter att stärka de egna resurserna för personer med afasi samt höja 

deras livskvalité.  

3. Syfte 
Syftet var att beskriva personers upplevelse av att leva med afasi till följd av stroke.  

4. Metod  
4.1 Design  

Den metod som användes var en litteraturstudie med systematisk sökning samt deskriptiv 

design. Enligt Kristensson (2014) bygger en litteraturstudie på en översikt av vetenskaplig 

litteratur. För att göra en litteraturstudie krävs det att frågan inom det valda forskningsområdet 

är avgränsad och specifik.   

 

4.2 Sökstrategi  

För att få fram forskning kring ämnet utfördes sökningar i databaserna CINAHL plus with full 

text, Medline samt PsykINFO. I CINAHL plus with full text och Medline publiceras artiklar 

som rör bland annat omvårdnadsvetenskap. I PsycINFO publiceras artiklar med psykologisk 

inriktning på omvårdnad och samtliga databaser ansågs därför relevanta för litteraturstudien 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Utifrån syftet plockades meningsbärande ord ut för att 

identifiera vilka sökord som kunde vara relevanta för studien. När de meningsbärande orden 

var identifierade översattes dem till engelska. De valda sökorden var: experience, aphasia 

samt stroke.  

 

För att göra sökningen specifik och exkludera icke relevanta artiklar valdes sökningen i den 

mån det gick att sökas med ämnesord, även kallat indexord. Kontroll av indexord utfördes 

därför i databasernas egna ordlistor, Thesaurus (Willman et al., 2011). Ordet ”Aphasia” fanns 

som indexord i samtliga databaser. Ordet ”Stroke” fanns som indexord i Medline och 

CINAHL plus with full text. I PsycINFO fanns inte ordet ”stroke” utan istället ordet 

”Cerebrovaskular accidents” som indexord, vilket därför valdes att inkluderas i sökningen. 

Ordet ”experience” valdes att sökas i fritext eftersom det inte fanns som indexord i någon av 

databaserna.  

   En trunkering gjordes även för ordet ”experience” för att inkludera alla ord med samma 
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ändelse vilket breddar sökningen (Karlsson, 2012). För att sökningen skulle vara systematisk 

söktes varje ord till en början var för sig. För att öka sökningens sensitivitet kombinerades 

alla sökord med den booleska sökoperanden AND (Kristensson, 2014). Se bilaga 1, 

sökmatris.  

 

I samtliga databaser användes begränsningar för att specificera sökningen och artiklar som 

inte var relevanta för studien exkluderades. De gemensamma begränsningarna för samtliga 

databaser var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och publicerade mellan år 2006-

2016. I databasen CINAHL plus with full text valdes även att exkludera Medline för att inte få 

dubbletter. 

   I databaserna PsycINFO och CINAHL plus with full text valdes begränsningen ”peer 

reviewed” vilket innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade. Denna begränsning anses 

inte nödvändig i Medline då alla artiklar är vetenskapligt granskade innan de publiceras 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

4.3 Urval  

Inklusions- och exklusionskriterier utifrån studiens syfte valdes för att få lämpliga 

begränsningar för sökningens resultat. Ett av kriterierna för att artiklarna skulle inkluderas var 

att de handlade om personer med afasi till följd av stroke. Artiklarna skulle också beskriva 

personers upplevelse av att leva med afasi. Artiklar exkluderades om de handlade om 

familjemedlemmars, logopeders eller sjuksköterskors upplevelser vilket inte var relevant för 

studien. I databasen PsycINFO exkluderades många artiklar i urval ett, på grund av att de var 

dubbletter från databaserna Medline och CINAHL plus with full text.  

 

Sökningarna gav totalt 157 stycken artiklar. I det första urvalet lästes samtliga titlar. I urval 

två återstod 63 stycken artiklar vars abstract lästes. I det tredje urvalet behölls 14 artiklar som 

lästes i sin helhet. Av de 14 artiklar som utsågs i urval tre exkluderades fem artiklar då de inte 

svarade på studiens syfte. Tre stycken artiklar handlade om anhörigas upplevelser av att bo 

med en person med afasi. Två artiklar handlade om logopeders upplevelser av att möta 

personer med afasi. Då studiens syfte var att beskriva personers upplevelse av att leva med 

afasi exkluderades dem. Därefter återstod nio stycken kvalitativa artiklar som granskades för 

att säkerställa den vetenskapliga kvalitén. Se bilaga 1, sökmatris.  

 

4.4 Värdering  

För att genomföra en systematisk granskning användes ett övergripande bedömningsformulär 

enligt Kristensson (2014). Vid granskningen togs ställning till vilken kvalité studierna hade. 

Den stegvisa granskningen innefattade att göra en bedömning av de kvalitativa artiklarnas 

trovärdighet. Utifrån bedömningsformuläret låg fokus på artiklarnas metod- och resultat del, 

likväl som etiska aspekter (Kristensson, 2014). Granskning av artiklarna valdes att 

genomföras enskilt för att sedan jämföra om samma resultat uppnåtts. Efter granskning 

inkluderades samtliga nio artiklar, då de ansågs ha god kvalité. 

 

4.5 Analys  

Efter att artiklarna granskats och deras vetenskapliga kvalité bedömts analyserades artiklarna 

med en integrerad analys. En integrerad analys innebär att i olika steg sammanställa och 

presentera resultatet från litteraturstudier på ett överskådligt sätt (Kristensson, 2014). Tidigare 

erfarenheter fanns inom området och förförståelsen för ämnet diskuterades innan analysen 

påbörjades. 

   Vid analysen var det viktigt att åsidosätta den egna förförståelsen för att inte påverka 

resultatet. Analysformens första steg var att de nio kvalitativa artiklarna lästes i sin helhet, för 
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att kunna identifiera likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Steg två innefattade att bilda 

kategorier genom att sammanfatta resultatet från de artiklar som relaterar till varandra. I steg 

tre sammanställdes sedan resultatet i de kategorier som bildats (Kristensson, 2014). Efter 

genomförd analys hade tre huvudkategorier och nio underkategorier bildats.  

 

4.6 Etiska överväganden  

Etiskt övervägande är viktigt vid all typ av forskning. De artiklar som ingick i studien skulle 

vara godkända av en etisk kommitté eller också bedömas gällande de etiska aspekterna. De 

etiska aspekterna innefattade att deltagarna hade givit sitt samtycke, att persondata hade 

hanterats säkert, att deltagandet var frivilligt samt att risken för skada hade minimerats 

(Kristensson, 2014). I en litteraturstudie är det viktigt att allt resultat redovisas från samtliga 

artiklar trots författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2016). 

5. Resultat  
Resultatet i litteraturstudien utgick ifrån nio stycken kvalitativa artiklar som utfördes i Nya 

Zeeland, Norge, Australien, USA, England, Finland, Sverige och Skottland. Efter en 

integrerad analys av innehållet i samtliga artiklar identifierades huvudkategorier och 

underkategorier. De tre huvudkategorierna var: Sociala relationer, Emotionell påverkan och 

Förutsättningar för att underlätta livet med afasi. Huvudkategorier och underkategorier 

presenterades i en översiktstabell för att resultatet skulle bli tydligare. 

 

Tabell 1. Översiktstabell  

Artikel  Sociala relationer  Emotionell påverkan  Förutsättningar för att 

underlätta livet med afasi 
 Svårigheter att 

behålla sociala 

relationer  

Familj och 
närståendes 

betydelse  

Att knyta 
nya band i 

samhället 

Hoppets 
betydelse 

Upplevelsen 
av sorg och 

vanmakt 

Påverkan på 
självkänslan och 

självförtroendet 

Aktiviteter/ 
Sysselsättningar

- att skapa nya 

rutiner och 
strategier 

Sjukvårds-
personalens 

betydelse 

Tankar om 
framtiden 

Bright et al. 

(2013) 
   x     x 

Bronken et al. 

(2012) 
x    x x x x x 

Brown et al. 

(2013) 
x x x       

Grohn et al. 

(2012)  
 x x x  x x x x 

Grohn et al. 

(2014) 
 x x x  x x x x 

Niemi & 

Johansson 

(2013) 

x x x    x  x 

Northcott & 

Hilari (2011) 
x    x    x 

Pearl et al. 

(2011) 
  x   x x   

Pringle et al. 

(2010) 
 x  x   x x  

 

5.1 Sociala relationer 

5.1.1 Svårigheter att behålla sociala relationer 

Personer beskrev hur afasin påverkade och förändrade deras livssituation utifrån olika 

aspekter. En aspekt var sociala svårigheter då problem inom deras umgängeskretsar kunde 

förekomma. De upplevde att kommunikationssvårigheterna påverkade deras sociala relationer 
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eftersom det sociala samspelet med vänner kunde vara svårt (Bronken, Kirkevold, Martinsen 

& Kvigne, 2012; Brown, Davidson, Worral & Howe, 2013; Niemi & Johansson, 2013; 

Northcott & Hilari, 2011). Att det sociala nätverket berördes ansåg personer med afasi 

berodde på att vänners kunskap om afasi var bristande, samt att det kunde uppstå missförstånd 

i interaktion dem emellan (Brown et al., 2013; Niemi & Johansson, 2013). Några personer 

med afasi upplevde att vänner kunde ha ett nedvärderande sätt att kommunicera och gav dem 

känslan av att någon pratade med dem som om de vore ett barn. Det skapade upprörda känslor 

hos personerna med afasi då de upplevde sig förminskade och inkompetenta (Brown et al., 

2013). I studien av Northcott och Hilari (2011) berättade personer med afasi om deras 

negativa erfarenheter beträffande andras reaktioner. Ett flertal av dem hade upplevt att andra 

skrattat åt dem samt hånat deras tal. Det bidrog till en känsla av skam och gjorde att de helst 

undvek att prata.  

 

Att förlora vänner samt svårigheterna att behålla sina vänner uppfattades smärtsamt. Det 

kunde förekomma att vissa personer med afasi isolerade sig från omgivningen. Flera personer 

med afasi som tidigare varit sociala och umgåtts med sina vänner, upplevde att afasin bidragit 

till en förändring som lett till isolering ifrån omgivningen (Bronken et al., 2012; Brown et al., 

2013). Många personer med afasi upplevde att det var svårt att behålla kontakt med vänner 

som bodde utomlands, eftersom de hade svårigheter att kommunicera i både tal och skrift 

(Northcott & Hilari, 2011).  

 

Efter insjuknandet upplevde många personer med afasi att de hade intagit en ny roll i 

umgängeskretsen (Bronken et al, 2012; Niemi & Johansson, 2013). Personer som tidigare 

varit den pratglade i sällskapet hade blivit mer tillbakadragen och observerande. Personerna 

med afasi kunde uppge att de fann nöje i att lyssna när andra pratade, dock var de inte helt 

bekväma i den nya roll afasin gett dem. De kunde ibland känna sig undertryckta i sina egna 

behov av att uttrycka sina tankar och känslor. Andras åsikter värderades högt och i 

diskussioner blev det för personer med afasi ansträngande att uttrycka sina åsikter, då det 

fanns svårigheter att hitta de rätta orden (Niemi & Johansson, 2013).  

5.1.2 Familj och närståendes betydelse  

I en studie beskrevs behovet av att ta emot stöd från familjemedlemmar som både 

frustrerande, en fördel och en nödvändighet (Pringle et al., 2010). Grohn, Worrall, Simmons-

Mackie och Brown (2012) rapporterade att personer med afasi kunde uppleva familj och 

närstående som både ett emotionellt och praktiskt stöd efter deras stroke. Många uttryckte att 

deras familj och närstående hade en viktig roll för att hjälpa till att återfå självförtroendet. 

Studiedeltagare beskrev också att familj och närstående hjälpte till med praktiska saker som 

handling, städning och transport. Att ha familj och närstående närvarande vid sjukhuset och i 

samband med rehabilitering upplevde många var viktigt. De ansåg även att det var önskvärt 

att de behöll relationen till familj och vänner trots att de hade hamnat på sjukhus (ibid.). I en 

studie av Niemi och Johansson (2013) framgick att personer med afasi upplevde att familj och 

närstående generellt sett inte behandlade dem annorlunda än innan deras stroke. Däremot 

beskrev de att familj och närstående i vissa situationer hade saknat förståelse för afasi och 

därmed missbedömt deras kapacitet. 

 

För personer med afasi som saknade familjemedlemmar ansågs stödet från nära vänner vara 

betydelsefullt (Brown et al., 2013; Grohn, Worrall, Simmons- Mackie & Hudson, 2014). Att 

deras vänner fanns där och kunde motivera, uppmuntra samt ge ett positivt stöd var centralt. 

Det bidrog till glädje och känslan av att vara älskad. När personer med afasi gjorde saker 

tillsammans med vänner, exempelvis spelade kort, utförde fritidsaktiviteter, åkte iväg på 

semester samt åt på restauranger gavs det en möjlighet att spendera tid tillsammans. Att delta i 
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positiva interaktioner med vänner där chanserna att ha roligt och skratta ihop uppstod, 

beskrevs vara viktigt och gav ett emotionellt stöd (Brown et al., 2013).  

5.1.3 Att knyta nya band i samhället 

Personer med afasi ansåg att det var betydelsefullt att möta andra människor som hade 

drabbats av afasi, vilket många hade gjort på sjukhus eller i stödgrupper (Brown et al., 2013; 

Grohn et al., 2012). Många uppgav att det gav dem tillfälle att lära känna nya vänner samt att 

dela med sig av sina erfarenheter. Att medverka i stödgrupper upplevdes positivt då andra 

personer med afasi kunde ge motivation och uppmuntran till förbättring. De ansågs även 

kunna ge tips och råd inför anpassningen till den nya livssituationen (ibid.). I en studie av 

Pearl, Sage och Young (2011) möttes personer med afasi i samband med volontärarbete. De 

upplevde att det gav dem möjlighet att utvecklas då de fick chansen att utbyta kommunikativa 

strategier med varandra.  

   I två studier beskrev ett flertal att det för dem var viktigt att medverka i stödgrupper för att 

få dela med sig av sina erfarenheter och därmed ha möjlighet att hjälpa andra (Grohn et al., 

2014; Pearl et al., 2011). Personer med afasi kunde i mötet med andra i samma situation, 

uppleva känslan av att de alla hade något gemensamt. Det kunde bidra till en ömsesidig 

förståelse där de kunde stötta varandra och kommunikationen kändes rolig samt lättsam 

(Brown et al., 2013; Pearl et al., 2011).  

 

Personer med afasi upplevde att det var viktigt att personer i nya umgängeskretsar visade 

empati och förståelse för deras afasi. Det underlättade även för dem att de nya vännerna 

strävade efter att förstå vad de försökte få fram, tog tid på sig och anpassade deras sätt att 

kommunicera (Niemi & Johansson, 2013).  

 

5.2 Emotionell påverkan  

5.2.1 Hoppets betydelse  

Enligt flera studier upplevde många personer med afasi hopp och associerade begreppet med 

positivitet. De uttryckte att det hade varit viktigt att hålla sig positiv trots olika motgångar och 

utmaningar de kunde stöta på i det vardagliga livet. Positivitet ansågs viktigt för att leva ett 

meningsfullt liv med afasi, samt en nödvändighet för återhämtning, överlevnad och hantering 

av sitt nya liv (Bright et al., 2013; Grohn et al., 2012; Grohn et alt., 2014). Vidare 

diskuterades att det var betydelsefullt att de höll en god attityd trots negativa tankar och 

känslor för sin afasi. Att de höll sig aktiva samt satte utmanande mål, var strategier som 

utvecklades för att hålla en positiv inställning till afasin (Grohn et al., 2014). Enligt en studie 

av Pringle et al. (2010) påpekade ett flertal personer med afasi att det var viktigt att de behöll 

hoppet uppe. Små vardagliga saker uppskattades på ett annorlunda sätt än innan de drabbades 

av sjukdom.  

 

Upplevelsen av hopp var individuell och påverkades av tidigare erfarenheter, nuvarande 

situation och framtiden. Några personer med afasi upplevde att andra människor i deras närhet 

kunde bringa en känsla av hopp. Andra upplevde att religion, samtal med andra i samma 

situation eller diskussioner om begreppet hopp kunde ta fram känslan av hopp (Bright et al., 

2013). Många personer med afasi upplevde en känsla av hopp i samband med nya framsteg i 

förbättringen och återhämtningen efter stroke (Bright et al., 2013; Grohn et al., 2012; Grohn 

et al., 2014). De ansåg att det fanns ett samband mellan optimism och hopp. Ett optimistiskt 

synsätt innebar en medvetenhet om rehabiliteringsfasen och att den kunde ta tid (Grohn et al., 

2012).  
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5.2.2 Upplevelsen av sorg och vanmakt 

Det fanns en stor variation i hur människor kände att deras sociala situation hade förändrats 

sedan deras stroke. Många personer med afasi kände sorg över att de inte längre kunde hålla 

samma kontakt som förut med sina vänner. De kände även sorg över svårigheter att delta i 

sociala aktiviteter. Ångest och frustration var känslor de kunde uppleva när de skulle 

kommunicera med sina vänner (Northcott & Hilari, 2011). I en studie av Bronken et al. 

(2012) beskrevs afasi som en känsla av att leva i en bubbla ensam, då människor runt omkring 

inte uppfattade att personen var sjuk. Förtvivlan över att vara i ett stort behov av hjälp samt 

svårigheterna att kommunicera och uttrycka sina känslor beskrevs påfrestande (ibid.). Tankar 

och hopp inför framtiden kunde vara till hjälp i bearbetningen av den sorg vissa personer 

upplevde i samband med sin afasi (Northcott & Hilari, 2011).  

5.2.3 Påverkan på självkänslan och självförtroendet 

I sociala interaktioner upplevde ibland personer med afasi att deras identitet och självbild 

hotades. De kunde känna sig missförstådda när de försökte kommunicera och upplevde sig 

själva som ett barn som nyss lärt sig tala (Bronken et al., 2012). Självkänslan påverkades även 

i situationer där betydelsefulla aktiviteter inte längre gick att utföra (Grohn et al., 2012; Grohn 

et al., 2014). Genom att etablera nya rutiner och system i hemmet upplevde personer med 

afasi att de blev mindre beroende av andra och deras självkänsla ökade (Grohn et al., 2014).  

Enligt Pearl et al., (2011) påverkades självförtroende positivt i samband med volontärarbete. 

Vissa uttryckte att självförtroendet ökade när de involverade sig i aktiviteten, medan andra 

menade att det krävdes ökat självförtroende för att medverka. Oavsett vad de upplevde, var de 

överens om att självförtroendet påverkades i samband med aktiviteter som exempelvis 

volontärarbete. Självförtroendet ansågs som en viktig faktor för att utföra aktiviteter eller för 

att anta nya utmaningar.  

 

5.3 Förutsättningar för att underlätta livet med afasi  

 
5.3.1 Aktiviteter/Sysselsättningar – att skapa nya rutiner och strategier 

Personer med afasi uttryckte besvikelse över att inte längre kunna utföra de aktiviteter de 

tidigare kunnat utföra (Niemi & Johansson, 2013; Pringle et al., 2010). De hade identifierat 

orsaker till varför de inte kunde utföra samma aktiviteter som tidigare vilket var, fysiska 

svårigheter, kommunikationssvårigheter, minskat självförtroende och trötthet (Bronken et al., 

2012; Grohn et al., 2012). Personer med afasi beskrev även att de känt sig bristfälliga efter att 

de drabbats av stroke, att 50 procent av personligheten försvann när talet inte längre 

fungerade. I situationer då de behövde besöka till exempel tandläkare eller frisör, valde de att 

återkomma till samma för att slippa upprepa samt förklara sin afasi på nytt (Niemi & 

Johansson, 2013). 

 

Personer med afasi upplevde att ett meningsfullt liv byggde på möjligheten att kunna 

involvera sig i dagliga aktiviteter (Grohn et al., 2012; Grohn et al., 2014; Pearl et al., 2011). 

En av studierna beskrev att personer med afasi utförde dagliga aktiviteter för att öka 

självständigheten i vardagen. Många aktiviteter syftade till att förbättra 

kommunikationsfärdigheterna genom läsning, sudoku eller inhandlingslistor. De menade att 

dagliga aktiviteter gav dem ökad delaktighet och möjlighet att återta kontrollen över sina liv 

(Grohn et al., 2012). Nya strategier hade identifierats för att underlätta samt klara av 

vardagen. Vidare beskrevs att strategierna handlade om att ta längre tid på sig att utföra olika 

aktiviteter eller att i interaktion med andra, be dem att tala långsammare (ibid.). I en studie av 

Niemi och Johansson (2013) uttryckte personer med afasi att de ville vara säkra på att 

samverkan med andra skulle lyckas för att de skulle vilja engagera sig i sociala aktiviteter. 

Inom aktiviteter där samverkan mellan de olika parterna hade en tydlig struktur samt där det 
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var lätt att ta plats blev det enklare att umgås. Kommunikationsstrategier för att bättre kunna 

kommunicera med andra var därmed betydelsefullt (ibid.). Kommunikationsstrategierna 

kunde innebära att andra människor skulle ställa frågor, ge personer med afasi utrymme att 

tala samt inkludera dem i samtal (Grohn et al., 2012).  

 

Personer med afasi uttryckte att deras engagemang i vardagen och arbetet hade förändrats 

sedan de drabbats av afasi. De hade kontinuerligt strävat efter olika sätt att hantera sina 

funktionshinder i vardagen (Niemi & Johansson, 2013; Pearl et al., 2011). Ett flertal upplevde 

att det kunde vara svårt att utföra sitt arbete vilket även påverkade vardagliga situationer. Det 

kunde innefatta svårigheter att läsa tidningen, prata i telefon eller skicka ett sms. Att utföra 

hushållssysslor hade blivit ansträngande och många valde därför att låta familjemedlemmar 

hjälpa till (Niemi & Johansson, 2013). Istället utnyttjade personer med afasi tiden till att 

utföra aktiviteter i syfte att förbättra sina kommunikativa färdigheter (Niemi & Johansson, 

2013; Pearl et al., 2011). De beskrev även att det kunde vara en fördel att göra något de 

brukade göra på ett nytt sätt, i syfte att hantera nya problem. En person med afasi hade sökt 

fram information på nätet angående byggmaterial för att kunna förbereda hur 

kommunikationen med butiksbiträdet skulle gå tillväga (Niemi & Johansson, 2013).   

 

Att engagera sig i nya aktiviteter som inte krävde mycket kommunikation upplevde många 

personer med afasi var avkopplande. Det gav dem en möjlighet att vila från 

språksvårigheterna. Upplevelsen av att tidigare hobbys inte längre var avkopplande utan blivit 

en plikt, förekom hos personer med afasi (Niemi & Johansson, 2013).  

5.3.2 Sjukvårdspersonalens betydelse 

Personer med afasi beskrev att sjukvårdspersonalen hade en viktig roll i samband med deras 

rehabilitering. Många ansåg att relationen med sjukvårdspersonalen var betydelsefull, att 

sjukvårdspersonalen motiverade dem till förbättring och även var en källa till information 

(Bronken et al., 2012; Grohn et al., 2012). Det beskrevs även att personer med afasi 

uppskattade att samtala med sjukvårdspersonal i annat syfte än rehabilitering, då samtal 

hjälpte dem lika mycket som träning. Vidare beskrevs att i situationer när andra människor 

tog sig tid att lyssna och samtala med dem uppskattades (Pringle et al., 2010). 

Sjukvårdspersonalen kunde hjälpa dem att sätta ord på tankar och känslor som påverkade dem 

i det dagliga livet. De uttryckte att det var enklare att diskutera känslor och tankar om sitt 

tillstånd med sjukvårdspersonal än med familjemedlemmar eller vänner (Bronken et al., 

2012). En person med afasi uttryckte dessutom att sjukvårdspersonalens stöd hade hjälpt 

personen att klara av de negativa konsekvenser afasin hade lett till (Grohn et al., 2014).  

5.3.3 Tankar om framtiden  

Många personer med afasi kände sig osäkra inför framtiden. Vissa accepterade osäkerheten 

medan andra upplevde den som skrämmande och försökte därför undvika att tänka på 

framtiden (Bright et al., 2013; Bronken et al., 2012). Enligt två studier var personer med afasi 

positiva till framtiden trots att deras återhämtning hade varit tuff. För att ta steg framåt i 

återhämtningen ansågs beslutsamhet och viljan att utvecklas viktig. De uttryckte även att det 

var betydelsefullt att sätta mål för att hålla sig positiva över tid (Grohn et al., 2012; Grohn et 

al., 2014). Olika mål för framtiden hade identifierats där vissa var kortsiktiga medan andra var 

långsiktiga. Kortsiktiga mål kunde vara att utveckla dagliga aktiviteter som att exempelvis 

läsa en hel bok, eller återuppta aktiviteter som tidigare känts meningsfulla (Grohn et al., 2014; 

Northcott & Hilari, 2011). De långsiktiga målen kunde vara att i framtiden kunna återgå till 

arbete eller köra bil (Grohn et al., 2014). Några personer med afasi uttryckte att de hade 

accepterat de kroppsliga och emotionella förändringar som skadorna efter deras stroke 

bidragit till och var i det stora hela nöjda med livet (Niemi & Johansson, 2013). 
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Avslutningsvis uttryckte personer med afasi att det var viktigt att se situationen från den ljusa 

sidan, att acceptera hur livet hade förändrats och de var tacksamma över att vara vid liv 

(Grohn et al., 2012; Grohn et al., 2014). 

 

5.4 Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att de flesta personer lärde sig att acceptera livet med afasi. Tidigare sociala 

relationer upplevdes vara svåra att behålla relaterat till kommunikationssvårigheterna. 

Familjemedlemmar och närstående upplevdes ha en viktig roll, både som praktiskt och 

emotionellt stöd. Nya relationer kunde skapas och det var lätt att knyta an till andra personer 

med afasi. Genom att skapa nya rutiner och vara aktiva upplevde personer med afasi att livet 

var meningsfullt. Hopp visade sig vara viktigt för många personer och kunde påverka dem på 

olika sätt. Kommunikationssvårigheterna påverkade självkänslan samt självförtroendet. 

Genom nya kommunikationsstrategier och aktiviteter kunde självkänslan stärkas och 

självförtroendet höjas. Många kunde tänka på framtiden som ljus medan andra kunde uppleva 

tanken som skrämmande. 

6. Diskussion  
 
6.1 Metoddiskussion 

Den metod som användes var en litteraturstudie med systematisk sökning samt deskriptiv 

design. Enligt Kristensson (2014) är deskriptiv design användbar vid studier där syftet är att 

undersöka personers upplevelser och valdes därför i studien.  

   De första sökningarna gjordes i databaserna CINAHL plus with full text och Medline 

eftersom de är databaser som rör omvårdnadsvetenskap (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Sökningar i flera databaser med fokus på omvårdnad kan enligt Henricson (2012) 

stärka studiens trovärdighet eftersom chansen att hitta relevanta artiklar ökar.  

 

För att få fram indexord i databasen Medline för ordet upplevelse användes databasen svensk 

MeSH. Ett av förslagen var ”Life change events”. Life change events innebär en 

livsavgörande händelse och en provsökning på indexorden ”aphasia”, ”stroke” och ”life 

change events” gjordes. Sökningen gav endast en artikel och var inte relevant för studien. En 

sökning gjordes även på indexorden ”stroke” och ”life change events” och resulterade i tre 

stycken artiklar som heller inte var relevanta. I Databasen CINAHL plus with full text gavs 

förslag på sökordet ”Life experiences” i Thesaurus som indexord för ordet upplevelse. Det 

gjordes en sökning på indexorden ”Aphasia”, ”Stroke” samt ”Life experiences”, vilket 

resulterade i endast sex träffar med artiklar som inte var relevanta för studien. Därför valdes 

ordet experience att sökas i fritext i samtliga databaser eftersom det gav fler träffar.  

   Dessutom valde författarna att göra en trunkering på ordet experience för att bredda 

sökningen och få med ord med samma stam (Karlsson, 2012). 

Författarna anser att det resulterade i att sökningen gav fler relevanta artiklar än om ingen 

trunkering gjorts. En provsökning utfördes i databasen PsycINFO för att inte missa relevant 

forskning. I databasen PsycINFO fanns inte sökordet ”Stroke” som ett indexord utan istället 

ordet ”Cerebrovaskular accidents”. Eftersom sökningar så långt det är möjligt skall sökas med 

indexord och innehålla så få fritextord som möjligt, valdes ”Cerebrovaskular accidents” 

istället för stroke i fritext (Kristensson, 2014). Det gick inte att exkludera artiklar från 

CINAHL plus with full text eller Medline i sökningen i PsycINFO, vilket resulterade i att det 

blev många dubbletter. Många artiklar exkluderades därför i urval ett och det förklarar det 

låga antal redovisade lästa abstract i sökmatrisen.  
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Från början var syftet att beskriva patienters upplevelse av att leva med afasi till följd av 

stroke. Ett av sökorden som plockades ut från de meningsbärande orden ur syftet var därför 

patients. En sökning gjordes på indexorden ”Aphasia”, ”stroke”, ”patients” med experience 

som fritextord. Sökningen gav ett lågt antal relevanta artiklar. Att undersöka personers 

upplevelse istället för patienters, gav ett mer omfattande resultat vilket gjorde att författarna 

ändrade syftet.  

 

Enligt Kristensson (2014) ska en litteraturstudie utgå från aktuell forskning. Det finns inga 

riktlinjer för någon tidsbegränsning utan det är studiens författare som avgör beroende på den 

aktuella undersökningsfrågan. Författarna valde därför att begränsa artiklarna till årtalen 

2006-2016 vilket ansågs vara inom tidsspannet för aktuell forskning.  

 

Till studien inkluderades kvalitativa artiklar eftersom studiens syfte var att undersöka 

personers upplevelser. Kvalitativ forskning används ofta för att undersöka människors 

upplevelser eller uppfattningar (Kristensson, 2014). Enligt Rosén (2012) bör ett 

examensarbete inkludera antingen kvalitativa eller kvantitativa artiklar utifrån 

forskningsfråga, även om en systematisk litteraturöversikt kan innehålla båda. Enligt Forsberg 

och Wengström (2016) ska helst all forskning inom valt område inkluderas. Dock finns det 

inga riktlinjer för hur många artiklar som ska ingå i en litteraturstudie.  

   Författarna ansåg att nio stycken artiklar hade ett omfattande resultat för studien.  

 

Författarna valde att granska artiklarna enskilt för att säkerställa att den vetenskapliga kvalitén 

bedömdes likvärdigt. I de fall då författarna var oeniga om artikelns vetenskapliga kvalité 

gjordes en gemensam granskning för att besluta om artikeln skulle inkluderas i studien eller 

inte. Kristensson (2014) menar att enskild granskning ökar en litteraturstudies tillförlitlighet.  

  I en litteraturstudie ska inkluderade artiklar vara etiskt godkända. Samtliga artiklar som 

ingick i den här studien hade ett etiskt godkännande och någon egen bedömning behövdes 

inte utföras.  

 

Analysen gjorde författarna med hjälp av integrerad analys vilket enligt Kristensson (2014) 

ökar en litteraturstudies tillförlitlighet. Många av artiklarna hade dessutom liknande resultat 

vilket författarna anser stärker trovärdigheten i studien.   

 

Personerna i artiklarna kunde vara gifta, ensamstående, ha barn, inte ha barn, vara pensionärer 

eller haft arbete innan de insjuknade i stroke. Studierna handlade om både kvinnor och män 

med afasi och åldrarna kunde variera. Att specificera sökningarna till endast ett kön var inte 

relevant eftersom syftet var att beskriva personers upplevelse där både män och kvinnor 

inkluderas. Avgränsning gällande ålder kändes inte heller relevant eftersom sökningarna inte 

gav tillräckligt många artiklar som svarade på syftet. Hade sökningarna gett ett större antal 

artiklar som svarade på syftet hade avgränsning gällande ålder tillämpats.  

 

6.2  Resultatdiskussion  

Studiens resultat visar att personer upplever en rad olika livsförändringar i samband med att 

de drabbas av afasi. Upplevelserna varierar och sättet att hantera dem skiljs åt mellan 

individer. Resultatet stämmer överens med omvårdnadslitteratur som menar att afasi kan bidra 

till påverkan på välbefinnandet, både emotionellt och praktiskt (Corneliussen, 2010). De mest 

relevanta delarna av resultatet diskuteras utifrån en teoretisk referensram, 

KASAM.  
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Personer upplever att afasi påverkar sociala relationer på ett negativt sätt då de 

kommunikativa svårigheterna gör det sociala samspelet svårt. Det påverkar även självkänslan 

och gör att ett flertal personer med afasi blir osäkra både i gamla umgängeskretsar och när de 

utsätter sig för nya sociala interaktioner (Bronken et al., 2012; Brown et al., 2013; Niemi & 

Johansson, 2013; Northcott & Hilari, 2011). Resultatet stöds av Moeller och Carpenter (2013) 

som menar att kommunikationssvårigheter kan leda till att personer isolerar sig och därmed 

förlorar tidigare sociala relationer. Det framkommer även att svårigheter att kommunicera 

med andra påverkar livskvalitén, både på en social och personlig nivå (ibid.). Resultatet visar 

också att personer med afasi upplever en känsla av gemenskap när de möter andra i samma 

situation. Genom stöttning och ömsesidig förståelse ökar självförtroendet och självkänslan 

(Brown et al., 2013; Pearl el al., 2011). Nätterlund (2010) stödjer resultatet genom att 

beskriva att känna gemenskap med andra och inte vara ensam i sin sjukdom fick personer 

med afasi att känna värdighet. 

   Ett antagande är att det sociala samspelet kan vara en viktig del för att upprätthålla en god 

livskvalité. Behovet av sociala relationer kan variera mellan individer eftersom vissa har 

större behov av att vara socialt aktiva än andra. Baggens och Sandén (2014) beskriver att 

språket är en grundläggande social aktivitet som strävar efter mänsklig gemenskap och 

ömsesidig förståelse mellan två individer.  

 

Resultatet visar att personer med afasi upplever att familj och närstående är ett viktigt stöd, 

både emotionellt, praktiskt, på sjukhus och i hemmet (Grohn et al., 2012). Resultatet stöds av 

Benzein, Hagberg och Saveman (2014) som menar att familjen och andra sociala relationer 

får en särskild betydelse när en person drabbas av sjukdom. Bergström (2007) beskriver 

dessutom att personer med afasi är beroende av ett livslångt stöd och att stödet kan se olika ut 

under perioder i livet.  

   Resultatet är förväntat då författarna anser att familj och närstående har betydelse för många 

personer, speciellt i samband med sjukdom. I samband med plötslig sjukdom som leder till 

kommunikationssvårigheter blir situationen för många obegriplig. Sjuksköterskan spelar en 

viktig roll i mötet när kommunikationen är påverkad och kan för de drabbade försöka göra 

situationen mer begriplig. Antonovsky (2005) beskriver att situationer som är begripliga är 

lättare att hantera jämförelsevis med situationer som är obegripliga. 

   Ett antagande är att sjuksköterskan kan göra situationer mer begripliga genom att informera 

personer och deras närstående om uppkomst av afasi och dess innebörd. Antonovsky (2005) 

menar att den informationen ska vara sammanhängande, ordnad, strukturerad och tydlig för 

att den ska bli begriplig.  

Resultatet tyder på att personer med afasi kan känna att deras vardag har påverkats efter att de 

insjuknat i afasi och att det kan vara svårt att utföra aktiviteter de tidigare genomfört (Niemi 

& Johansson, 2013; Pearl et al., 2011). Resultatet stöds av Moeller och Carpenter (2013) som 

menar att personliga intressen, arbetsrelaterade aspekter samt sociala aktiviteter kan vara ett 

hinder för personer med afasi.  

    

Litteraturstudiens resultat visar även att personer med afasi kan känna att en del av 

personligheten försvinner när talet inte fungerar och att det ger en känsla av att vara bristfällig 

(Niemi och Johansson, 2013). Moeller och Carpenter (2013) stödjer resultatet då de menar att 

välbefinnandet kan påverkas i situationer då känslan av att vara begränsad 

uppstår. Antonovsky (2005) beskriver att meningsfullhet är en motivationskomponent, att 

medverka i sitt egna utvecklingsförlopp och känna engagemang är viktigt för att få en känsla 

av sammanhang.  

   För att personer med afasi inte ska känna sig bristfälliga, anser författarna att det är av 

betydelse att de upplever livet som meningsfullt. I mötet med patienter antas därför 
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sjuksköterskan ha en viktig roll att uppmärksamma deras grad av KASAM. Utifrån graden av 

KASAM och individens egna resurser kan sedan sjuksköterskan stötta och motivera dem i det 

dagliga livet.  

 

Resultatet visar att personer med afasi har svårt att läsa, skriva och kommunicera med andra 

vilket ger en inverkan på deras vardagsliv (Niemi & Johansson, 2013). Bergström (2007) 

stödjer resultatet och menar att kommunikationen med andra påverkas då personer med afasi 

har svårigheter att ta in muntlig och/eller skriftlig information. Resultatet visar även att många 

personer med afasi anser att relationen till sjukvårdspersonalen är betydelsefull. 

Sjukvårdspersonalen både motiverar och ger dem viktig information, information om 

sjukvårdsförlopp och rehabilitering (Bronken et al., 2012; Grohn et al., 2012). Tomkins, 

Siyambalapitiya och Worral (2013) stödjer resultatet då de beskriver att sjuksköterskan har ett 

ansvar att informationen de ger till personer med afasi ges på ett anpassat sätt.  

   Ett antagande är därför att både skriftlig och muntlig information från vårdpersonal krävs 

för att personer med afasi ska få möjlighet att förstå sjukdomens innebörd och göra 

situationen begriplig. Tomkins et al., (2013) beskriver även förmågan att reflektera över vid 

vilken tidpunkt informationen lämnas, på vilket sätt informationen presenteras och om 

personen blir delaktig i samtalet är viktiga faktorer för ett gott samtal. Thompson och 

Mckeever (2014) menar också att sjuksköterskan ska samtala på ett respektfullt sätt för att 

inte kränka patienters autonomi och värdighet. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 

1982:763), 2 §, säger att vården ska ges på lika villkor med hänsyn till varje enskild individs 

värdighet.  

 

Ett antagande är att valet av metod är viktig i samband med forskning som rör personer med 

kommunikationssvårigheter. Eftersom personer med afasi oftast har svårigheter att förstå 

muntlig och skriftlig information kan det lätt bli missförstånd om datainsamlingen endast sker 

i form av intervjuer eller enkäter. Datainsamlingen i de artiklar som ingår i den här studien 

genomfördes med hjälp av bilder, frågeformulär eller att deltagarna blev videoinspelade. 

Gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk anser författarna kan ge en tydligare bild av 

upplevelser och känslor. Författarna bedömer att artiklarnas datainsamling och analys 

genomfördes noggrant och stärker därmed trovärdigheten i den här studiens resultat.  

 

6.3 Slutsats 

Personer upplever att livet förändras när de drabbas av afasi. Nya rutiner och strategier 

identifieras för att hantera vardagen och uppleva den som meningsfull. Trots att det är svårt 

att behålla sociala relationer på grund av de språkliga svårigheterna, kan nya relationer 

skapas. Nya relationer och dagliga aktiviteter kan återge självkänsla, självförtroende och 

bringa hopp. Familj och närstående är ett viktigt stöd i samband med att drabbas av sjukdom 

och många upplever att de får det stöd de behöver. Sjukvårdspersonalen har en betydelsefull 

roll och samtalen kan ge personer med afasi den motivation och det stöd de behöver. I 

samtalen kan sjuksköterskan använda sig av sin förståelse för att kommunikationen är svår 

och därmed försöka stärka personernas egna resurser. Genom att skapa mål för framtiden kan 

hoppet hållas vid liv och bidra till positiva tankar inför framtiden.  

 

6.4 Kliniska implikationer 

Resultatet från litteraturstudien kan användas i omvårdnadsarbetet och i mötet med personer 

med afasi. En ökad förståelse för kommunikationssvårigheter kan bidra till att mötet mellan 

sjuksköterska och personer med afasi upplevs enklare. Sjuksköterskan har en ökad 

medvetenhet och kan därmed involvera personen och närstående på ett önskvärt sätt i 

omvårdnaden.  
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6.5 Förslag på ytterligare forskning 

Studiens resultat visar att det behövs mer forskning kring ämnet. Att informera om de 

kommunikationshjälpmedel som utvecklats för personer med afasi, skulle kanske kunna ge 

dem en möjlighet att enklare hantera vardagen. I studien framkom det att personer med afasi 

uppskattade sjukvårdspersonalen och relationen till dem var av betydelse. Därför vore det 

önskvärt att ta reda på hur sjuksköterskor upplever mötet med personer med afasi. Det vore 

även intressant att utifrån ett genusperspektiv undersöka om och i så fall på vilket sätt, 

upplevelsen av att leva med afasi skiljer sig mellan män och kvinnor.  
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som utmattning, ångest, förlust, 

sorg och osäkerhet. Osäkerheten 

kan handla om behandling, framtid 

och språksvårigheter. 
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International Journal Of Speech-

Language Pathology, 15(2), 165-

175. 

doi:10.3109/17549507.2012.692814 

 

 

Australien.  

 

Databas: Medline.  

 

Syftet var att undersöka hur 

personer med afasi upplever 

vänskapens betydelse för att leva ett 

framgångsrikt liv med afasi.  

Metod: Kvalitativ, fenomenologisk 

metod med beskrivande design.  

Inklusionskriterer:  

Framgår ej.  

Exklusionskriterer:  

Personer med kognitiva 

nedsättningar t.ex. demens. 

Urvalsförförande: 

Deltagarna rekryterades från stroke 

grupper, afasi kliniker och 

databasen för forskning av afasi.  

Urval/bortfall:  
25 stycken deltagare med kronisk 

afasi. 12 st kvinnor och 13 st män.  

Studiegrupp: 

Män och kvinnor med afasi. 

Deltagarna var mellan 38-86 år.  

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerade intervjuer.  

Analysmetod:  

Innehållsanalys.  

 

Styrkor: 

Tydligt syfte.  

Tydlig dataanalys.  

Inga bortfall.  

Presentation av kategorier. 

 

Svagheter: 

Inga inklusionskriterier.  

Personer med afasi upplevde att det 

sociala samspelet med vänner 

kunde vara svårt. Att förlora vänner 

samt svårigheterna att behålla sina 

vänner uppfattades smärtsamt. Det 

var vanligt förekommande att 

personer med afasi isolerade sig 

ifrån omgivningen. Att vänner inte 

har kunskap om vad afasi innebär 

eller har förståelse påpekar många.   
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USA. 

 
Databas: Medline.  

Syftet med studien var att 

undersöka faktorer som kan 

underlätta sättet att leva ett 

framgångsrikt liv hos personer 

med afasi 3 månader efter 

insjuknandet. 

Metod: Kvalitativ, fenomenologisk 

metod med prospektiv longitudinell 

design. 

Inklusionskriterer:  

Deltagarna skulle vara över 18 år 

och kunna medverka i intervju.  

Diagnostiserad med afasi efter 

stroke senaste 3 månaderna.   

Exklusionskriterer:  

Personer med kognitiva 

nedsättningar t.ex. demens.    

Urvalsförförande: 

Logopeder identifierade deltagare 

på 5 sjukhus i storstadsområde.   

Urval/bortfall:  
24 deltagare tillfrågades om att 

delta, 15 tackade ja, 8 män & 7 

kvinnor.  

Bortfall: 9 stycken. 

Studiegrupp: 

Män & kvinnor med afasi. Männen 

var mellan 49-90 år, kvinnorna 

mellan 47-82 år.  

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerade intervjuer.  

Analysmetod:  

Innehållsanalys.  

Styrkor: 

Bedömningsinstrument användes.  

Inklusions & exklusionskriterier 

framgår.  

Tydlig dataanalys.  

Presentation av kategorier. 

 

Svagheter: 

Stort bortfall med oklar orsak.  

Oklar urvalsförfarande. 

Personer med afasi utryckte 

behovet av att aktivera sig för att 

återhämta sig och bli självständiga 

efter stroke. Det ökade deras 

självförtroende och gav dem 

kontroll över sitt liv. Både 

emotionell och praktisk stöttning 

från vänner och familj var viktigt 

för personer med afasi. 

Supportgrupper och att möta andra 

personer med afasi på sjukhuset 

var inte bara en möjlighet att möta 

nya vänner utan gav även 

motivation och uppmuntran. Nya 

rutiner och strategier i vardagen 

var nödvändigt för att klara av livet 

med afasi. Personer med afasi 

påpekade att det var viktigt att 

fortsätta vara positiv för att kunna 

bli bättre. Många upplevde 

optimism och hopp i samband med 

förbättring. De uttryckte att de var 

tacksamma över att vara vid liv 

och att deras stroke inte gjort mer 

skada. 
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USA. 

 

Databas: PsycINFO.  

Syftet med studien var att 

beskriva vad som är viktigt 

för att leva ett lyckligt liv 

med afasi och de förändringar 

som sker under det första året 

efter stroke. 

Metod: Kvalitativ, fenomenologisk metod med 

prospektiv longitudinell design.  

Inklusionskriterer:  

Medverkande deltagare över 18 år. Deltagarna 

diagnostiserade med afasi.  

Exklusionskriterer:  

Personer med kognitiva störningar t.ex. demens 

exkluderades.   

Urvalsförförande: 

Deltagarna rekryterades från en annan studie.  

Urval/bortfall:  

15 stycken deltog, varav 8 st män och 7 st kvinnor.  

8 st var med vid alla intervju tillfällen. 4 stycken kvinnor 

var inte med vid alla tillfällen.  

Tillfälle 1: 15 stycken deltog efter (3 mån). 

Tillfälle 2: 13 stycken deltog efter (6 mån).  

Tillfälle 3: 10 stycken deltog (9 måna).  

Tillfälle 4: 12 stycken (12 mån).  

Studiegrupp:  

15 personer med afasi, 8 män och 7 kvinnor. Åldrarna 

var mellan 47-90 år. 

Datainsamlingsmetod:  

Semistrukturerade intervjuer: 3,6,9 & 12 månader efter 

stroke. Stöttning med självskattade 

bedömningsinstrument.  

Analysmetod: 

Innehållsanalys.  

Styrkor:  

Tydligt beskrivet bortfall. 

Tydlig dataanalys.  

Bedömningsinstrument.  

Presentation av kategorier.  

Inklusions- och 

exklusionskriterier.  

 

Svagheter: 

Inga tydliga svagheter. 

  

En av de faktorer som ansågs 

viktigt för att leva ett 

meningsfullt liv med afasi var 

att 

kommunikationsmöjligheterna 

hade förbättrats. För många 

personer med afasi var det 

viktigt att involvera sig i 

dagliga aktiviteter för att livet 

skulle kännas meningsfullt. 

Att kunna etablera rutiner och 

nya system i hemmet gav dem 

känslan av att vara oberoende 

av andra och ökade deras 

självkänsla. Familj och 

vänner, både tidigare 

relationer och nya kontakter 

var viktigt för ett meningsfullt 

liv efter stroke. För några 

deltagare var det viktigt att 

sätta mål för att hålla sig 

positiv över längre tid. 
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Finland/ Sverige  

 

Databas: Medline.  

 

Syftet var att beskriva och 

undersöka hur personer med afasi 

efter en stroke upplever att delta i 

dagliga aktiviteter.  
 

Metod: Kvalitativ, fenomenologisk metod med 

beskrivande samt tolkande design.  

Inklusionskriterer:  

Diagnostiserade med mild till medelmåttlig 

afasi efter stroke.  

Skulle bo hemma.  

Förmåga att delta i intervjuer med öppna 

frågor.  

Exklusionskriterer:  

Framgår ej.  

Urvalsförförande: 

Deltagarna rekryterades via ett sjukhus i 

Finland. Informationsbrev till 13 personer som 

uppfyllde kraven för inkludering skickades, 

uppföljning via telefon för att bekräfta 

deltagande.    

Urval/bortfall:  

6 personer av 13 valde att delta. 3 män & 3 

kvinnor. Bortfall 7 st.  

Studiegrupp: 

Män och kvinnor med afasi. Kvinnorna var 

mellan 46-75 år, männen mellan 49-65 år.  

Datainsamlingsmetod:  

Intervjuer. Intervallerna mellan intervjuerna 

var några veckor upptill månader.  

Analysmetod:  

Empirisk fenomenologisk psykologisk metod 

(EPP).  

Styrkor: 

Tydliga 

inklusionskriterier.  

Bra med citat.  

Diskuterar begreppen 

trovärdighet & giltighet.  

Diskuterar forskarens 

förförståelse. 

Intervjufrågor framgår i 

texten.   

Tydlig dataanalys och 

datainsamling.  

Presentation av 

kategorier. 

 

Svagheter: 

Inga exklusionskriterier.  

Stort bortfall med oklar 

anledning.  

Oklar dataanalys. 

 

Personer som haft en stroke 

upplevde att det skedde stora 

förändringar i vardagen, exempelvis 

förlust av yrke, inte kunna utföra 

fritidsaktiviteter eller 

hushållsarbetet. Deltagarna med 

afasi kunde känna att de saknade 

förståelse från andra. Många 

deltagare uttryckte att deras vardag 

hade förändrats sedan deras stroke, 

att de hela tiden strävade efter att 

hitta sätt att hantera sitt handikapp i 

vardagen. Personer med afasi 

uttryckte att det exempelvis 

underlättade att gå till samma frisör 

eller tandläkare för att lättare kunna 

bli förstådda. Att människor skulle 

ta hänsyn till afasi var något 

deltagarna hoppades på. En del av 

deltagarna valde att öppet försöka 

prata om sin afasi för att kunna 

skapa en interaktion med andra.  

 

 

 



 

 
Författare, 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Northcott, S., & Hilari, K. (2011). 

Why do people lose their friends 

after a stroke?. International 

Journal Of Language & 

Communication Disorders /Royal 

College Of Speech & Language 

Therapists, 46(5), 524-534. 
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England. 

 

Databas: Medline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var att 

undersöka varför människor 

förlorar kontakten med sina vänner 

och om det finns några 

skyddsfaktorer.  

Metod:  
Kvalitativ metod.  

Inklusionskriterer:  

Deltagarna skulle vara över 18 år.  

Inneliggande på sjukhus vid sin stroke.  

Exklusionskriterer:  

För sjuk för att ge informerat samtycke.  

Inte bodde hemma före sin stroke.  

Hade en känd historia av psykiska problem.  

Kognitiva försämringar.  

Inte talade engelska.  

Urvalsförförande: 

Avsiktligt urval. 

Urval/bortfall:  

29 st valde att delta. 12 st kvinnor samt 17 st män 

deltog.  

Bortfall: 3 st.  

Studiegrupp: 

Deltagarna var mellan 18-90 år gamla. 

Datainsamlingsmetod:  

Intervjuer. 

Analysmetod:  

Innehållsanalys. 

Styrkor: 

Tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier.  

Litet bortfall. 

Presentation av 

kategorier.  

 

Svagheter:  

Otydligt syfte.  

Metoden kunde 

utvecklats.  

 

Personer som drabbats av 

stroke upplevde att förlora 

vänner var vanligt 

förekommande. De personer 

som varit med om en stroke 

uttryckte att de hade haft en 

reducerad energi nivå, dålig 

rörlighet, förändrat socialt 

mönster samt att 

gemensamma aktiviteter varit 

svårt att genomföra. Personer 

med afasi uttryckte en negativ 

erfarenhet av att leva med 

afasi eftersom att deras 

kommunikationssvårigheter 

begränsar dem. Afasi kan leda 

till en känsla av skam och 

skuld då andra personer inte 

förstår innebörden av afasi.  
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England.  

 

Databas: Medline.  

 

Syftet var att undersöka effekterna 

av volontärarbete för personer med 

afasi och de krav de ställs inför.  

Metod: Kvalitativ, etnografi. 

Inklusionskriterer:  

För båda grupper: Vuxna med 

förvärvad afasi. Bodde max 1h 

transport från forskningsområdet. 

Förmåga att medverka i diskussioner på 

engelska. 

Intervjugrupp: var involverade i 

volontärarbete. 

Fokusgrupp: intresse för volontärarbete. 

Exklusionskriterer:  

Framgår ej. 

Urvalsförförande: 

Deltagare valdes från afasi- eller stroke 

relaterade volontärorganisationer i norra 

England.  

Urval/bortfall:  

Bortfall framgår ej.  

Studiegrupp: 

Intervjugrupp: Män och kvinnor med 

afasi. 4 kvinnor, 6 män.  

Fokusgrupp: Män och kvinnor med 

afasi. 1 kvinna, 4 män.  

Datainsamlingsmetod:  

10 volontärer (personer med afasi) 

deltog i semistrukturerade intervjuer  

Fokusgrupp: 5 personer med afasi som 

ännu inte är volontärer.  

Analysmetod:  

Innehållsanalys. 

Styrkor: 

Tydliga inklusionskriterier.  

Presentation av kategorier. 

Citat. 

 

Svagheter:  

Bortfall framgår ej. 

Otydligt urvalsförförande.  

Inga tydliga exklusionskriterier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personer med afasi upplevde att 

volontärarbete var bra för 

självförtroendet. Många upplevde att 

de kände sig trygga i en miljö 

tillsammans med andra personer 

med afasi och gemensamt 

motiverade de varandra mot 

förbättring. Andra positiva effekter 

av volontärarbetet var att det gav 

personer med afasi nya rutiner och 

struktur i vardagen. Många jämförde 

volontärarbetet med deras tidigare 

arbete och ansåg att det var en bra 

sysselsättning för att känna 

välbefinnande i vardagen igen. Det 

beskrevs även att volontärarbetet 

hade både för personerna med afasi 

och deras närstående, positiv 

inverkan på deras relation. Det 

skapade en balans i relationen då de 

fick en chans att vara ifrån varandra.  

Volontärarbetet hade medfört en 

möjlighet att träna upp språket, 

skapa nya kontakter och en chans att 

komma ifrån hemmet. 
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Skottland.  

 

Databas: Medline.   
 

Syftet var att få ökad 

förståelse för upplevelsen av 

att återkomma hem för 

personer som överlevt stroke 

och deras stödpersoner. 
 

 

 

 

 

 

Metod: Fenomenologisk, 

djupgående intervjuer och 

dagböcker.  

Inklusionskriterer:  

Deltagare över 18 år.  

Diagnostiserade med stroke. 

Medicinskt lämplig att medverka.  

Utskrivna från sjukhus.  

Exklusionskriterer:  

Personer som var för sjuka eller 

förvirrade.   

Urvalsförförande: 

Framgår ej tydligt. Deltagarna 

valdes ut av sjukhusets 

tvärvetenskapliga team.  

Urval/bortfall:  

8 st deltagare. 2 män & 2 kvinnor 

samt 4 st stödpersoner.   

Bortfall framgår ej.  

Studiegrupp: 

4 personer med stroke och deras 

stödpersoner. 

Datainsamlingsmetod:  

Fick vid utskrivning med sig en 

dagbok hem, uppföljande 

separata intervjuer en månad 

senare.  

Analysmetod:  

Innehållsanalys. 

Styrkor:  

Tydlig analysmetod. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier.  

Citat. 

 

Svagheter:  

Bortfall framgår ej.  

Litet urval. 

Urvalsförförande otydligt.  

Resultatet visade att patienter 

med stroke upplevde många 

emotionella förändringar i 

samband med att de återvänt 

till hemmet efter en stroke. 

Många uttryckte besvikelse 

över att inte längre kunna 

utföra de saker eller aktiviteter 

de tidigare kunnat utföra 

tillsammans med närstående. 

Att vara beroende av andra 

människors hjälp upplevdes 

frustrerande, men även 

tacksamt. Många av deltagarna 

uppskattade att andra 

människor ansträngde sig för 

att samtala med dem trots deras 

kommunikationssvårigheter. 

 


