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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Årligen drabbas cirka 12 000 personer av afasi i Sverige, 35% av dessa är 
under 65 år. Vid afasi har det uppkommit skador i de områden i hjärnan som styr 
språkfunktionerna, vilket ger upphov till tal- läs- och skrivsvårigheter. Detta skapar 
svårigheter i livet för den drabbade och resulterar ofta i frustration.  
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av att leva med en afasi 
till följd av stroke. 
Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats baserad på 13 vetenskapliga 
artiklar.  
Resultat: Resultatet av litteraturöversikten är att den subjektiva upplevelsen av att 
leva med afasi delades in i tre teman; psykosociala, psykiska och sociala förändringar. 
Studien visade att personer som drabbats av afasi inte längre har förmågan att göra 
det de tidigare gjort. För att kunna känna välbefinnande och få en god livskvalitet 
uttrycktes vikten av goda relationer och delaktighet.  
Slutsats: Slutsatsen av litteraturöversikten är att det behövs förståelse och kunskap 
om hur sjukdomen upplevs för den enskilda personen. Detta för att kunna lindra 
lidandet som afasi oftast orsakar. För att personer med afasi ska känna sig bekräftade 
är det viktigt att ta sig tid att aktivt lyssna på ett empatiskt och respektfullt sätt för att 
främja kommunikationen. 
 
Nyckelord: Sjuksköterska, afasi, kommunikation, stroke, erfarenhet. 
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Summary 
 
Background: According to the aphasia association, approximately 12,000 people 
suffer from aphasia in Sweden, 35% of whom are under 65 years of age. In the case of 
aphasia there have been injuries in the areas of the brain that control language 
functions, which results in speech and writing difficulties. This creates difficulties in 
the life of the victim and often results in frustration. 
Purpose: The purpose of this study was to describe the experience of living with 
aphasia due to stroke. 
Method: A literature review with qualitative approach based on 13 scientific articles. 
Results: The subjective experience of living with aphasia was divided into three 
themes; psychosocial, mental and social changes. The study showed that people who 
suffered from aphasia no longer have the ability to do what they previously did. In 
order to be able to feel well-being and to have a good quality of life, the importance of 
good relationships and participation was expressed. 
Conclusion: There is a need for understanding and knowledge of how the disease is 
experienced for the individual. This in order to relieve the suffering that aphasia 
usually causes. In order for people with aphasia to feel confirmed, it is important to 
take the time to actively listen in an empathetic and respectful way to promote 
communication. 
 
Keywords: Nurse, aphasia, communication, stroke, experience.  



 
 

2 

Innehållsförteckning 
 

Inledning ................................................................................................ 3 

Bakgrund ............................................................................................... 3 

Stroke ............................................................................................................................... 3 
Afasi ................................................................................................................................. 3 
Orsaker till afasi .............................................................................................................. 4 
Diagnos och behandling ................................................................................................. 4 
Kommunikation ............................................................................................................... 5 
Omvårdnad vid afasi ....................................................................................................... 5 
Definition av omvårdnad ................................................................................................. 5 
Personcentrerad vård ..................................................................................................... 6 
Teoretisk referensram ..................................................................................................... 6 

Syfte ....................................................................................................... 7 

Material och metod ............................................................................... 7 

Design .............................................................................................................................. 7 
Datainsamling .................................................................................................................. 7 
Dataanalys ....................................................................................................................... 8 
Etiska överväganden ....................................................................................................... 8 

Resultat ................................................................................................. 9 

Tabell 1. Redovisning av resultat ................................................................................... 9 
Psykosociala förändringar .............................................................................................. 9 
Att inte kunna uttrycka ord och känslor ........................................................................ 910 

Förändrad språkförmåga ............................................................................................... 10 

Psykiska begränsningar ............................................................................................... 10 
En förändrad identitet .................................................................................................... 10 

Förändrat känsloläge ..................................................................................................... 11 

Sociala begränsningar .................................................................................................. 11 
Förändringar i familjedynamiken ................................................................................ 1112 

Interaktioner i vardagen ................................................................................................. 12 

Bemötandet i vården ..................................................................................................... 13 

Diskussion .......................................................................................... 13 

Metoddiskussion ....................................................................................................... 1314 
Resultatdiskussion ........................................................................................................ 15 

Slutsatser ............................................................................................ 17 

Kliniska implikationer ................................................................................................... 17 
Förslag på ny forskning ................................................................................................ 17 

Referenser ......................................................................................... 18 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/ ............................................................. 25 

  

 



 
 

3 

Inledning 

 
Afasi är ett sjukdomstillstånd som uppkommer till följd av en skada på hjärnan, 
oftast relaterat till en stroke (Brady, Kelly, Godwin & Enderby, 2012). Beroende på 
lokalisation i hjärnvävnaden medför sjukdomen kommunikativa svårigheter. Årligen 
drabbas 8000 till 10 000 personer av afasi till följd av stroke (Afasiförbundet i 
Sverige, 2013). Både det biologiska åldrandet och livsstil ger upphov till ökad eller 
minskad risk för uppkomst av afasi relaterat till stroke (Galloway & Lakin, 2017). 
Afasins symtom ger upphov till en funktionsnedsättning som framförallt påverkar 
den kommunikativa förmågan (Vos et al, 2015). McCabe (2004) menar att 
sjuksköterskan kan utveckla en god patientkontakt genom en god kommunikation. 
Sjuksköterskan har som målsättning att göra patienten delaktig i sin vård, men den 
kan försvåras då kommunikationen inte fungerar.  
 
Denna litteraturöversikt vill vi ge en ökad kunskap om hur personer som drabbats av 
afasi erfar att leva med sina kommunikativa brister. Kunskapen förväntas användas 
för att bättre bidra till och främja en personcentrerad vård. 

 

Bakgrund 

 

Stroke  

 

Stroke är en neurologisk- och/eller kardiovaskulär sjukdom som ger upphov till 

neurologiska skador (Deb, Sharma & Hassan, 2010). Begreppet fungerar som ett 

samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning, i medicinska termer ischemisk 

och cerebrovaskulär stroke (Lännergren, Westerblad, Ulfendahl & Lundeberg, 2012). 

Ischemisk stroke uppkommer på grund av minskat eller frånvarande blodtillförsel i 

hjärnan, tillförsel av näringsämnen som är viktiga för att upprätthålla effektiva 

neuron funktioner (Tan & Christensen, 2012). Intrakraniell blödning, allmänt känt 

som hjärnblödning, uppkommer spontant av att ett kranialt kärl brister, ett så kallat 

aneurysm, eller som konsekvens av ett skalltrauma (Ericson & Ericson, 2012).  

Det biologiska åldrandet bidrar till ökad risk för stroke, vilket uppenbarar sig i 

statistiken av drabbade personer (Galloway & Laktin, 2017; Vos et al, 2015). Globalt 

är stroke den andra ledande dödsorsaken och tredje främsta orsaken till 

funktionsnedsättning (Johnson, Onuma, Owolabi & Sachdev, 2016). 

Afasi 

 

Afasi är ett samlingsnamn för olika kommunikativa funktionshinder, mest 

förekommande relaterat till en stroke, och kan innebära olika grader av svårigheter 

att läsa, skriva och förstå talat språk (Ericson & Ericson, 2012; Brady et al, 2012). 

Årligen drabbas ungefär 12 000 personer varje år av afasi i Sverige och 35 % av dessa 

är under 65 år (Afasiförbundet i Sverige, 2013). 
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Orsaker till afasi 

 

Uppkomsten av afasi sker på grund av en skada på hjärnan, såsom tumör, infektion, 

stroke och trauma, som orsakar en skada i ett eller flera områden i hjärnan där 

personens språk samordnas (American Speech-Language-Hearing Association, u.å.; 

Kamiya, Kamiya, Tatsumi, Suzuki & Horiguchi, 2015). Den vanligaste orsaken till 

afasi är stroke, förändringar i hjärnans blodkärl, som leder till att blodkärlen brister 

eller att det bildas blodproppar som försvårar cirkulationen vilket ger uttryck i olika 

former av afasi beroende på området i hjärnan som drabbats (Ericson & Ericson, 

2012).  

Det finns tre olika varianter av afasi: Brocas afasi (expressiv), Wernickes afasi 

(impressiv afasi) och Global afasi. Brocas afasi uppstår i främre delen av hjärnan. 

Personen har en bevarad förmåga att förstå språk men har svårt att sammanföra de 

muskler som behövs för att uttrycka ord och meningar (Bohsali et al, 2015). Talet blir 

långsamt vilket gör att det blir svårt att få fram ord (Ericson & Ericson, 2012; 

Afasiförbundet i Sverige, 2013). Wernickes afasi uppstår då Wernickes område, som 

sitter beläget i området där pann- och tinningloben möts, skadats (Yagata et al, 

2016). Wernickes afasi medför bristande förmåga att tala i sammanhängande 

meningar och minskad läs/hörförståelse (Brookshire, 2007). Global afasi är en 

kombination av Brocas afasi och Wernickes afasi. Global afasi uppträder då båda 

språkområdena i främre och bakre delen av hjärnan har blivit skadade (Basso, 2010; 

National Aphasia Association, u.å.).  

Diagnos och behandling 

 

För att upptäcka afasi hos personer med stroke i ett tidigt skede är det viktigt att 

sjuksköterskan har tillgång till screening-instrument, och att det i sin tur kan leda till 

att personen erhåller adekvat vård (Poslawsky, Schuurmans, Lindeman & 

Hafsteindóttir, 2010). Diagnostisering och behandling av talsvårigheter och 

språkstörningar sker främst av en utbildad logoped, arbetsterapeut eller afasipedagog 

(Ericson & Ericson, 2012). I det första mötet med personen bildar sig logopeden en 

uppfattning om till exempel på vilket sätt personen finner ord, uttalar ord, sätter ihop 

meningar och klarar av att hålla samtalskontexten i en berättelse (Lohne, 

Raknestangen, Mastad & Kjaerstad, 2011). Personen får utföra flera olika screening-

instrument där läsförståelsen, objektbegriplighet, hörförståelsen samt muntlig och 

skriftlig förmåga undersöks. Även hur gester, miner och kroppsrörelser används, och 

vakenhet, minne, uppmärksamhet och synen bedöms. Screening-instrumenten går 

bland annat ut på att titta på bilder eller föremål och kunna berätta vad de föreställer 

(Lohne et al, 2011). Behandlingen består av två huvudmål. Att i största möjliga mån 

använda de resurser personen har för att bidra till en god social funktion och att 

bevara den funktionsnivå som personer redan uppnått (Lohne et al, 2011). Dessa två 

mål är lika viktiga under behandlingen, det sistnämnda är den mest aktuella på 

längre sikt. Träning i ett tidigt skede som möjligt efter en stroke, tillsammans med 

logopeden har visat sig effektiv i rehabiliteringen av afasi (Poslawsky et al, 2010).    
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Kommunikation 
 

Den mänskliga kommunikationen delas upp i tre primära delar: kroppsspråk, 

röstkvalité samt själva ordet/innehållet (Fleischer, Berg, Zimmerman, Wüste & 

Behrens, 2009). Beroende på kultur används de primära delarna i olika hög grad. Det 

förefaller sig generellt sätt som om att kroppsspråket har en dominerande roll för att 

få fram sin information. Det talade ordet/innehållet har visat sig ha lägst betydelse i 

informationsutbytet. Kroppsspråket innebär hur personen fysiskt berör, gestikulerar, 

använder sin blick och hur den framträder med sina fysiska attribut som accessoarer 

och kläder. Detta är den icke verbala kommunikationen (Fleischer et al, 2009).  

Kommunikationen kan yttra sig i en dialog där personens via ord förmedlar 

informationen eller tankar. Detta är den verbala kommunikationen (Fleischer et al, 

2009). Kommunikation där en bild får representera innebörden/informationen 

kallas för visuell kommunikation. Här ligger det i betraktarens förutfattade mening 

av det visuella intrycket, således används främst denna kommunikationsform mellan 

människor där enkla entydiga bilder är att föredra (Skaggs, 2005).   

Omvårdnad vid afasi 

 

Kommunikationen är av störst vikt vad gäller omvårdnaden hos personer med afasi 

där byte av information ska vara väl anpassad efter den individuella förmågan att ta 

till sig kunskap (Socialstyrelsen, 2017). Risken för felbedömning av personens 

tillstånd, felmedicinering eller att personen inte tillhandahålls akut behandling kan 

bli verkligt om kommunikationen brister (Brady et al, 2012). Statens offentliga 

utredningar (2006:29) menar att det saknas evidensbaserad och beprövade 

kommunikativa metoder för att kunna utföra en korrekt bedömning av en persons 

kommunikationsförmåga vad gäller omvårdnad. Sjuksköterskan har till uppgift att 

identifiera problem, ställa omvårdnadsdiagnos, sätta upp mål, utarbeta en plan, 

genomföra planen och utvärdera resultat (ICN, 2012). På grund av bristande 

kapacitet föreligger en högre risk att drabbas av ytterligare komplikationer. Därför är 

det viktigt att sjuksköterskan har kunskapen att identifiera och delge talsvårigheter 

till logopeden i ett så tidigt skede som möjligt så att denne kan utforma behandling 

och rehabilitering (Poslawsky et al, 2010). Kontinuerlig uppföljning är en viktig 

säkerhetsåtgärd för att minska risken för felbehandling (Socialstyrelsen, 2017). 

Genom att ha förförståelse kring kommunikationens olika delar kan omvårdnaden 

bidra till att stärka den del av kommunikationen som är bristfällig.   

Definition av omvårdnad 

 

Omvårdnad utgår från en humanistisk grundsyn med ett filosofiskt och existentiellt 

perspektiv. Att ge omvårdnad innebär att återställa och främja hälsa, förebygga 

sjukdomar och lindra lidande genom åtgärder som personen själv skulle utfört om 

viljan, kunskapen och möjligheten hade funnits. All omvårdnad bör ha en etisk 

dimension och en god omvårdnad innebär att den bedrivs med evidens. Människan 

ska ses som en enhet av både kropp, själ och ande. Människan är aktiv, skapande och 

en del av ett sammanhang. Målet för omvårdnaden är att personen som vårdas ska 

vara självständig (Arnman, Ranheim, Rydenlund, Rytterström, Rehnsfeldt, 2015). 
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Personcentrerad vård 
 

Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan hälso- och sjukvårdspersonal 

och patienten som person. Personens upplevelse av ohälsa och sjukdom ges likvärdig 

giltighet samt lika stor betydelse som det professionella perspektivet av hälsa 

(Kristensson Uggla, 2014). Målet med personcentrerad vård är att ge personen bästa 

möjliga förutsättningar att göra val baserade på evidens i relation till hälsa, men 

också att personen tillåts göra det val han eller hon önskar samt att respektera och 

inte moralisera kring det val som gjorts. Personcentrerad vård är ett tillvägagångssätt 

för att främja och bilda ett hälsosamt förhållande mellan vårdgivare, person och 

personens närstående som enligt honom eller henne är betydelsefulla i deras liv 

(McCormack & McCance, 2017). Respekt för personen, rätt till självbestämmande, 

ömsesidig respekt och förståelse är de kärnvärden som präglar personcentrerad vård. 

Dessa kärnvärden bidrar till att personen tar makt över sin tillvaro, så kallad 

empowerment, som främjar en kontinuitet och utveckling mot en personligt bedömd 

hälsa, vilket ska vara målet för hälso- och sjukvården (McCormack & McCance, 2017).  

Personcentrering inom hälso- och sjukvård har som utgångspunkt att en patient är en 

person som har en vilja, förmågor och behov. Dessa egenskaper och förmågor som 

karaktäriserar en person kan uppmärksammas och negligeras, förstärkas eller 

förminskas av andra personer (Ekman, Norberg & Sweberg, 2014). För personens 

självbestämmande och integritet ska vård ges med respekt enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen. God vård bygger på samarbete och kommunikation mellan 

vårdpersonal, närstående samt personen och tar hänsyn till personens behov. För att 

den personen, utifrån egna önskemål, ska kunna fatta beslut måste informationen 

som ges vara begriplig och anpassad (SFS 2017:30).    

Teoretisk referensram  

 

Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap består i kommunikation. Travelbee (1971) 

beskriver kommunikation som en ömsesidig process där tankar och känslor delas 

eller fördelas mellan personer. Denna process är en förutsättning för att uppnå målet 

med omvårdnaden, det vill säga att kunna bemästra sjukdom och lidande samt finna 

mening i upplevelser. Teorin har som fokus i den mellanmänskliga dimensionen och 

vad som händer i mötet mellan sjuksköterska och vårdsökande person. Förståelse till 

vad som händer i mötet mellan två personer är kärnan till att förstå vad omvårdnad 

är och bör vara, vilket är viktigt för att sjuksköterskan ska kunna ge god vård. Varje 

människa är unik, oersättlig person som bara existerar en enda gång i världen vilket 

betyder att varje person har sin egna upplevelse av sjukdom och lidande. Teorin 

grundläggs av begreppen människa, lidande, mänskliga relationer, mening och 

kommunikation.  

Personer tenderar att ha generaliserade “stereotypiska” uppfattningar om och 

förväntningar på den andre personen. Sjuksköterskan måste bli medveten om hur 

dessa stereotypiska uppfattningar präglar hans eller hennes intryck av den sjuka för 

att bättre kunna se det unika hos personen. I mötet blir kommunikationen en 

betydande del när det kommer till att upptäcka och kunna bortse de diagnoser eller 

tillstånd som döljer den unika personen (Travelbee, 1999). Kommunikationens syfte 
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är att lära känna personen och att utforska samt kunna tillgodose behoven av 

omvårdnad.   

 

Syfte 

 
Syftet är att beskriva erfarenheter av att leva med afasi till följd av stroke. 
 
 

Material och metod 

Design 

 
Litteraturöversikten är genomförd som ett examensarbete. Vid en litteraturöversikt 
kartläggs kunskapsläget inom ett visst specifikt och avgränsat fält (Friberg, 2017; 
Kristensson, 2017). Tanken med litteraturöversikten var att kunskap samlades 
objektivt in inom ett avgränsat område, detta för att få en översikt av tillgänglig 
forskning (Polit & Beck, 2012). Sammanställning av artiklar med kvalitativ ansats 
utfördes. Kunskapen samlades objektivt för att få en översikt av tillgänglig forskning 
(Polit & Beck, 2012). En beskrivande analys har använts. 
 

Datainsamling 

 
Med utgångspunkt från syftet, det vill säga att beskriva erfarenheter av att leva med 
afasi till följd av stroke, har följande sökord identifierats vilka användes till 
sökningen: nurs*, aphasia*, communication*, Stroke*, experience* och qualitative. 
Flera olika sökkombinationer i CINAHL, Medline och PubMed användes för att 
besvara syftet då dessa databaser gemensamt är inriktade på omvårdnad. Sökorden 
kombinerades med den booleska operatören AND som ger en ökning av sökresultatet 
(Forsberg & Wengström, 2013). För att minska risken att få fram samma artiklar 
delades årtalen upp. Studiernas syfte, bakgrund, urval, design, datainsamling, 
dataanalys, forskningsetiskt ställningstagande, trovärdighet, tillförlitlighet och 
resultat har granskats. 
 
I databaserna CINAHL, PUBMED och Medline identifierades 722 vetenskapliga 
artiklar vid sökningarna (bilaga 2). På titelnivå lästes alla 722 artiklar som minskade 
till 144 artiklar då många titlar inte svarade gentemot syftet. Av 722 titelnivåer lästes 
553 av dessa på CINAHL, 102 på PUBMED och resterande 67 på Medline. Artiklarna 
vars titelnivå svarade på syftet uppnås till 144 artiklar. Detta resulterade i att 144 
abstract lästes då dessa artiklar kändes mest relevant gentemot syfte. Av 144 abstract 
lästes 111 av dessa på CINAHL, 21 på PUBMED och resterande 12 på Medline. De 
artiklar vars abstract inte svarade gentemot syfte sållades bort och kvar blev 70 
artiklar. Av 70 artiklar lästes 54 av dessa på CINAHL, 10 på PUBMED och resterande 
6 på Medline (bilaga 2). Artiklarna kvalitetsgranskades (bilaga 1) och av 70 artiklarna 
bedömdes 28 artiklar klarat kvalitetsgranskningen. Av 28 artiklar var 19 artiklar från 
CINAHL, 6 artiklar från PUBMED och resterande 3 från Medline. Efter ytterligare 
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granskning så innehöll 15 artiklar övervägande om Stroke, dessa valdes bort. 
Slutligen valdes 13 artiklar att ingå i examensarbetet (bilaga 2). Dessa 13 artiklar 
bedömdes vara de mest relevanta artiklarna utifrån syftet.  
 

Urval 
 
Inklusionskriterierna var artiklar med kvalitativ ansats som svarar på syftet att 
beskriva erfarenheter av att leva med afasi till följd av stroke, artiklar med etiskt 
förhållningsätt, skrivna på engelska och vetenskapligt granskade. Andra 
inklusionskriterier var artiklar som publicerades från 2008, detta för att få fram den 
senaste forskningen (Henricsson & Billhult, 2017a) samt deltagare från 18 år. I 
CINAHL, PUBMED och Medline användes peer reviewed som inklusionskriterie. 
Artiklar från hela världen inkluderades men artiklar skrivna på andra språk än 
engelska exkluderades samt barn och ungdomar under 18 år och/eller om abstrakt 
saknades. Artiklarna har blivit granskade enligt granskningsprotokoll framtaget av 
Hälsohögskolans Avdelning för Omvårdnad (bilaga 1). 

Dataanalys 

 
Dataanalysen genomfördes i enlighet med Fribergs (2017) 5-stegsmodell. Modellen 
bryter ner artiklarna till mindre delar där syftet berörs. Detta ligger till grund för den 
nya helhet som framkommer i resultatet. Ur detta identifierades nyckelbegrepp i 
artiklarnas resultat som sedan sammanställdes. Därefter jämfördes materialet för att 
identifiera likheter och skillnader som berörde syftet. Det huvudsakliga innehållet 
som uppkom av analysen skapade ett nytt resultat, en ny helhet. Artiklarna skrevs ut i 
pappersformat och allt som svarade mot examensarbetets syfte markerades med 
överstrykningspennor i fyra olika färger. Därefter följdes en diskussion kring fynd av 
huvudteman. 

Etiska överväganden 

 

Vid en litteraturöversikt behövs ingen ansöka om etisk godkännande från en etisk 
nämnd, men bär ansvaret att den etiska frågan vad rör studien alltid beaktas och att 
syftet till genomförandet motiveras (Kjellström, 2017). Alla artiklar som inkluderas i 
litteraturöversikten har fått tillstånd av en etisk kommitté och/eller genomgått ett 
etiskt övervägande (Forsberg & Wengström, 2013). Endast artiklar som uppfyller 
dessa krav ingår i examensarbetet.   
 
För att säkerställa att samtliga 13 utvalda artiklar har blivit etiskt granskade och 
godkända har artiklarna genomläst och bearbetats enskilt för att undvika feltolkning. 
En viktig aspekt som har beaktats är deltagande personernas samtycke, deras 
förståelse för deltagandet, att de fått information om studiens syfte, risker och hur 
resultatet ska användas. Genom noggrannhet har material och metod redovisat så att 
andra kan kontrollera det vetenskapliga i arbetet. Förförståelsen i form av tidigare 
erfarenheter har diskuterats mellan författarna i syfte att detta inte skulle påverka 
resultatet. Författarna hade inte några tidigare erfarenheter av ämnet. 
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Resultat 

 

Tretton kvalitativa artiklar bearbetades. 

Analysen av de 13 artiklarna resulterade i följande tre teman: Kroppsliga 
förändringar, Psykiska förändringar samt Sociala förändringar.  
 

Temat kroppsliga förändringar och psykiska förändringar grundas på två subteman. 
Sociala begränsningar grundas på tre subteman. 

 

Tabell 1. Redovisning av resultat 

 
 

Subtema Tema 

 

Att inte kunna uttrycka ord och 
känslor 

 

Förändrad språkförmåga 

 

 Psykosociala förändringar 

 

En förändrad identitet 

 

Förändrat känsloläge 

 

Psykiska förändringar 

Förändringar i familjedynamiken 

 

Interaktioner i vardagen 

 

Bemötandet i vården 

 

 

Sociala förändringar 

 
Tabell 1. Tabellen visar sammanställning över litteraturöversiktens resultat.   
 

Psykosociala förändringar 

 

Kommunikationssvårigheter till följd av afasin bidrog till att personer inte kunde 
göra sig förstådda samt utföra dagliga aktiviteter.    

Att inte kunna uttrycka ord och känslor 
 
 
En stor besvikelse bland personer med afasi var begränsningen att endast kunna 
uttala och använda ett fåtal ord, att inte kunna få fram rätt ord och/eller när tänkta 
ord blev något annat. På grund av språksvårigheter fanns en oro över att de inte 
kunde göra sig förstådda och kände dessutom en ständig osäkerhet på vad som sagts 
eller förståtts (Niemi & Johansson, 2013; Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012). 
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Oförmågan att göra sig förstådd, att inte få fram ord samt att det tog lång tid innan 
ord kunde uttalas på rätt sätt tvingade de drabbade att skapa olika copingstrategier 
beroende på situation. En strategi kunde vara att peka på saker när personer 
exempelvis ville köpa något i en affär (Nätterlund, 2010; Armstrong Hersh, Hayward, 
Fraser & Brown, 2010). Vissa förlitade sig på sin partner, annan anhörig eller 
närstående för att utföra ändamålsenliga uppgifter, till exempel vardagliga saker som 
att ringa en taxi eller kontakta en vän (Nätterlund, 2010). Det upplevdes större 
begränsningar att kunna uttrycka känslor, åsikter eller annat vardagligt (Law et al, 
2010). Till följd av detta undvek de att prata med andra på grund av rädslan av att 
upplevas som besvärliga (Law et al, 2010). 
 
Personer erfor kommunikativa hinder att reglera sina röstlägen, artikulationen samt 
att styra talmuskulaturen (Bronken et al, 2012). Positiva erfarenheter var att få fram 
ord som tidigare inte varit möjligt på grund av begränsningen i afasin. Detta skapade 
en känsla av förbättring i sin funktionsnedsättning (Johansson et al, 2012). 

Förändrad språkförmåga 
 

Det fanns svårigheter i att förklara enkla saker och ofta användes fel pronomen, 
särskilt han eller hon (Armstrong et al, 2010). Dagliga vanor som involverade 
språkförmågan som att läsa dagstidningen, ett recept eller skicka ett textmeddelande 
hade blivit frustrerande och tidskrävande. Läsningen var inte längre en avkopplande 
stund, det hade snarare blivit en kamp mot sina brister, vilket gav upphov till känslan 
av förlust och sorg (Niemi & Johansson, 2013; Nätterlund, 2010). Ytterligare 
svårigheter var den bristande förmågan att förstå och upprätthållandet av 
konversationer till följd av afasin (Law et al, 2010; Fotiadou, Northcott, Chatzidaki & 
Hilari, 2014; Johansson et al., 2012; Nätterlund, 2010). Detta kunde vara alltifrån 
konversation mellan personer och andra till konversationer på tv: n. Slutligen 
beskrev flera att afasin skapar begränsningar i att skriva, att tala, räkna och 
emotionell instabilitet (Le Dorze, Salois-Bellerose, Alepins, Croteau och Hallé, 2014) 

Psykiska begränsningar 

 
 
Afasin gav upphov till en upplevd förändrad identitet och obekant känsloliv präglat 
av förlust, frustration och ensamhet. 

En förändrad identitet 
 
Afasi till följd av en stroke hade en påverkan på personers identitet (Musser, 
Wilkinson, Gilbert & Bokhour, 2015). Afasin hade även en påverkan på identiteten 
hos personer med lätt till mild afasi (Dalemans, De Witte, Wade och Van de Heuvel 
(2010). Förlusten av kommunikativa förmågor bidrog till en känsla av att inte vara 
komplett. Likaså förlorade personer delar av sitt jag, som ledde till ett sänkt 
självförtroende. Som tidigare friska personer erfor många att de hade tillgångar av 
egenskaper som nu var förlorade eller svåra att använda igen efter uppkomsten av 
sjukdomen. Personer upplevde att de inte längre kunde bidra med egna insatser till 
sin omgivning och erfar sig mer, efter sjukdomsdebuten, som en börda för andra. 
 
Tre huvudsakliga identiteter som förändrades efter uppkomsten av afasi: 
yrkesidentitet, relation/familjeroller och social identitet (Musser et al, 2015).  
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Yrkesidentiteten, personers relation till yrkeslivet, ändrades då ingen kunde 
återvända till sina tidigare arbeten på grund av deras talsvårigheter. Flertalet fann 
svårighet i att acceptera detta och problem att hitta andra arbetsuppgift de klarade av 
att utföra. Flera personer kände sig ivriga att finna nya meningsfulla aktiviteter efter 
rehabilitering. Trots att de inte kunde återgå till sina tidigare arbeten fann de 
meningsfullhet i att ställa upp som volontärarbetare på sjukhus, där de besökte andra 
strokedrabbade personer med afasi. Detta kom från att kunna hjälpa andra och 
upplevde detta som en meningsfull vardagsaktivitet. Andra menade att identiteten 
ändå skulle ha förändrats över tid med eller utan uppkomsten av afasin. Vad gäller 
familj och relations rollen upplevde många att dynamiken i relationen ändrats på 
grund av afasin. Hos vissa personer hade balansen av ansvar i relationen förändrats, 
med högre ansvarskänsla hos den andra partnern då rollen som förälder påverkades 
negativt. Att engagera sig som förälder, till exempel coacha barnens fotbollslag, var 
ett sätt att bevara sin tidigare identitet. De arbetade hårt med att förbise sina 
kommunikativa svårigheter och leva upp till sina egna personliga förväntningar samt 
mål. Den sociala identiteten ändrade graden av självständighet och förmågan att 
möta och prata med nya människor (Musser et al, 2015). Detta påverkade deras 
sociala nätverk och det sociala stödet från omgivningen. 

Förändrat känsloläge 
 

Livet med afasi beskrivs som stressigt och utmanande med ett genomgående 
missnöje med livssituationen (Fotiadou et al, 2014). Genom de kommunikativa 
brister förlorade de även vissa copingstrategier för att kontrollera starka känslor 
(Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall, 2013). Afasin bidrog till mindre aktiviteter, 
minnessvårigheter, trötthet och koncentrationssvårigheter (Dalemans, De Witte, 
Wade och Van de Heuvel, 2010). Dessa upplevelser kunde leda till känslan av 
ensamhet, stress, frustration, besvikelser samt rädsla för vad andra tycker och tänker 
(Bronken, Kirkevold, Martinsen, Wyller & Kvigne, 2012). En längre tidsperiod av 
dessa känslor gav upphov till depression med nedsatt motivation till tidigare 
meningsfulla aktiviteter (Dalemans, 2010). Personer med afasi upplevde en viss 
otrygghet, rädsla av social negligering och att bli negativt bedömda av omgivningen 
(Le Dorze et al, 2014). Att bli betraktade som inkompetenta, onyktra eller naiva 
beskrevs påfrestande (Bronken et al, 2012).    
  

Sociala begränsningar 

 

Personer uppfattade varierande påverkan av afasin vad gäller det sociala. De erfor att 
sjukdomen hade en negativ påverkan på familj och närstående samtidigt som stöd 
och hjälp fanns, men med skiftande bedömning kring delaktighet i sin strävan mot 
hälsa.    

Förändringar i familjedynamiken 
 

Personer med afasi beskrev varierande problematik efter stroke vad gäller känslan av 
minskad autonomi, gemenskap samt att kunna bidra till sin familj. (Fotiadou et al, 
2014). Att vara tillsammans med sin familj och delta i olika aktiviteter minskade då 
personerna isolerade sig för att slippa utsätta sig för andra nära personers syn på de 
kommunikativa besvär som afasin orsakat. Tidvis beskrevs upplevelsen av 
familjemedlemmars brist på tålamod kring de kommunikativa bristerna. Efter 
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uppkomsten av afasin fanns märkbara förändringar i familjedynamiken där personer 
snarare blev ett objekt än ett subjekt. Familjen, medvetet eller omedvetet, exkluderar 
personer från beslutsfattande som resulterade i konsekvensen att personer upplever 
ett utanförskap (Dalemans et al, 2010). De kände sig även tveksamma att be 
familjemedlemmar om hjälp då vissa närstående saknade empatisk förmåga och 
förstod inte bördan av att leva med sjukdomen, till exempel humoriserade 
förlöjligande kring de kommunikativa förmågorna (Le Dorze et al, 2014). Som 
beskrivet tidigare i förändrad identitet upplevdes i vissa fall en tillfredsställelse att 
hitta nya kommunikativa vägar och färdigheter tillsammans med sin partner (Musser 
et al, 2015). Att delta och engagera sig i sina barns sammanhang bidrog också till en 
känsla av meningsfullhet. 

Interaktioner i vardagen  
 

Förlusten att kunna kommunicerar påvisade ha stor negativ effekt på antalet 
interaktion med andra människor utöver familjen i vardagen. Drabbade tenderade i 
högre utsträckning att isolera sig från vardagliga interaktioner dels för att undvika 
situationer som påvisar funktionsnedsättningen av kommunikationen samt att 
samtalspartnern inte förmådde att förstå eller anpassa samtalet utifrån afasins 
sjukdomsbild (Davidson, Howe, Worrall, Hickson & Togher, 2008). En stor 
anledning till att det sociala utbytet minskade var det bristande samspelet i samtalet. 
Obalansen uppkommer till följd av att det krävdes mer tid att finna ord och formulera 
sig för att samtalet ska upprätthålla ett visst samtalsflöde (Fotiadou et al, 2014; Le 
Dorze et al, 2014; Dalemans et al, 2010).  
 
Interaktionssvårigheter gav upphov till en ond emotionell spiral. Det blev tydligt, i 
kontexten av socialt vardagsliv, att det fanns två livsperioder, en före och en efter 
afasin (Fotiadou et al, 2014). Upplevelsen av stigmatisering förekom då övriga 
personer i omgivningen med begränsad kunskap kring språk- och talsvårigheter 
antog att personer med afasi var obegåvade. Detta skapade en ovilja till att interagera 
med andra människor (Dalemans et al, 2010). Utanförskap påpekades då de, 
medvetet eller omedvetet, blev förbisedda i interaktion med andra vilket beskrevs 
som att de ofrivilligt tilldelades en passiv roll (Niemi & Johansson, 2013; Johansson 
et al, 2012).  
 
Att vara utanför den kommunikativa normen var påfrestande (Le Dorze et al, 2014). 
Den obalans som uppkom visade sig ge upphov till att de upplevde en ansvarsbörda 
vilket var en orsak till att samtalet inte fungerade (Davidson et al, 2008; Johansson et 
al, 2012). Under samtal med personer beskrevs en stor rädsla för att glömma ord 
och/eller tappa bort sig i samtalets kontext (Armstrong et al, 2010).  
 
Även om samtliga studier påvisade en försämring i det sociala samlivet förekom 
positiva följder av sjukdomstillståndet. De positiva följderna handlade bland annat 
om att träffa nya personer och äventyra på andra offentliga platser som till exempel 
på ett casino (Musser et al, 2015). Genom att samtala om sina kommunikativa brister 
inför sitt grannskap erfor flertalet återfå sin plats i sitt sociala samliv.    
 
Lite är beskrivet kring miljöfaktorer som ses hindra den kommunikativa 
interaktionen. Således visar ett antal studier i litteraturöversikten att högt 
bakgrundsljud samt stimmiga miljöer uppfattades störa deras kommunikativa 
förmåga (Fotiadou et al, 2014; Dalemans et al, 2010; Le Dorze et al, 2014). 
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Bemötandet i vården 
 
Det visade sig relativt vanligt att personer, till följd av en afasi, upplevde sig 
exkluderade inom vårdförloppet (Law et al, 2010). Detta relaterat till tidigare vård då 
de tidigare varit friska samt ur ett generellt perspektiv kring delaktighet. De upplevde 
att sjuksköterskan styrde samtalet, samtalsämnet och när ämnet skulle skiftas 
(Tomkins et al, 2013). En asymmetri skapas som gjorde att vårdpersonalen i dialogen 
hade övervägande kontroll över konversationen. Resultatet av asymmetrin blev en 
bidragande orsak till en minskad delaktighet hos enskilda personer där personliga 
viljor och önskemål inte framkom. Majoriteten av samtalen initierades med 
interaktioner gällande medicinsk omvårdnadskontext. Ytterligare problem inom 
dialogen med vården var att frågorna oftast var minimala och slutna med förväntade 
svar såsom ja eller nej. Personer beskrev bristen på djupare frågor med öppen 
karaktär (Tomkins et al, 2013).  
 
Vid upplevd brist på kunskap från professionen om sjukdomstillståndet påverkades 
motivationen till rehabilitering negativt (Law et al, 2010). Beroende på hur 
information anpassades påverkades förståelse av rehabilitering vilket skapade en 
varierande prognos till god rehabilitering (Tomkins et al, 2013). I det första stadiet av 
rehabiliteringen, när talet var som sämst, beskrev personer svårigheter att vara aktivt 
medverka i den rehabiliterande processen (Berg, Askim, Balandin, Armstrong & Rise, 
2017). Flera upplevde det svårt att uppnå det uppsatta målet i rehabiliteringen som 
förväntades av dem (Le Dorze et al, 2014). Personerna berättade att vårdpersonal 
vände sig mer till närstående vilket ofta ledde till att de valde att avsluta 
rehabiliteringen på grund av missnöje över bemötandet. En stor del ansåg att det 
fanns oklarheter inom rehabiliteringen vad gäller den förväntade tidsramen, 
behandlingsprognosen samt i målsättningarna (Tomkins et al, 2013; Berg et al, 2017).  
 
Bortsett från de negativa erfarenheterna fanns en stor grupp med personer som erfor 
vården av sina kommunikativa brister som positivt (Law et al, 2010). Möjlighet att 
vårdpersonalen kunde besöka personerna i deras hem upplevdes som positivt då de 
även kunde hantera sina vardagliga sysslor, ett sätt att känna sig som “normala”. Det 
var lika mycket glädje över den hjälp som de fick av frivilliga volontärarbetare från 
sjukhuset som själva haft en afasidiagnos, vilket bidrog till en känsla av samhörighet 
och gemenskap (Law et al, 2010). Att lämna den samhörighet efter rehabiliteringen 
skapade en saknad efter de medmänniskor de mött i liknande situation. Ju mer 
vårdpersonal och andra personer i omgivningen förstod vad de sa desto mer 
rehabiliterade kände de sig.  
 

Diskussion  

 

Metoddiskussion  

Syftet med examensarbetet var att beskriva erfarenheter av att leva med afasi till följd 
av en stroke. För att få en ökad förståelse för hur det dagliga livet upplevs av personer 
med afasi användes en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är ett sätt att 
sammanställa relevant kunskap. Ju mer systematisk den är desto högre vetenskapligt 
bevisvärde (Henricson & Billhult, 2017). Utifrån syftet är användningen av en 
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kvalitativ ansats den mest lämpliga då syftet var att få kunskap om personernas 
upplevelser och erfarenheter. Kvantitativa studier var inte lämpligt för att få fram 
upplevelser då kvantitativa metoder används för att kartlägga, jämföra eller 
undersöka samband (Henricson & Billhult, 2017). Inom kvalitativ forskning bedöms 
kvaliteten utifrån begreppen pålitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet och 
överförbarhet (Henricson & Billhult, 2017). Vårdvetenskapliga artiklar insamlades 
från tre olika databaser, CINAHL, Pubmed och MEDLINE och artiklarna är baserat 
på primärkällor som efter granskning ska vara av god kvalité, utifrån 
Hälsohögskolans granskningsprotokoll (bilaga 1).  

 

Från början delades de artiklar som sökts fram lika mellan varandra och granskades 
var för sig, men för att stärka trovärdigheten bestämdes att samtliga artiklar skulle 
granskas om och göras gemensamt istället (Wallengren & Henricson, 2012). 
Examensarbetet gjordes med stöd av Fribergs femstegsmodell (Friberg, 2017) vilket 
gav en tydlig struktur på hur analysen av materialet skulle genomföras. Användning 
av markeringspennor bidrog till en tydlighet i arbetet och hjälpte till att identifiera 
subteman och teman En viktig fördel med pennorna var att de kunde förtydliga 
användbar text i de lästa artiklarna och på så sätt underlätta processen genom att 
skapa en struktur i arbetet kring artiklarna.  

 

Sensitivitet och specificitet har fortlöpande diskuterats under arbetets gång då några 
studier återkom under flera olika sökordskombinationer. Detta tillsammans med 
användningen av flera databaser har ökat resultatets sensitivitet och därigenom 
trovärdighet (Henricson, 2017b). Sökordens specificitet har kontrollerats gentemot 
de respektive databaserna; CINAHL, Pubmed, MEDLINE och detta för att få en så 
optimal sökning som möjligt. Inledningsvis söktes varje ord individuellt för att i nästa 
skede kombinera sökorden med varandra för att få en hanterlig mängd träffar. De 
sökkombinationer som genererat i artiklar redovisas i bilaga 2.  

 

I en av de vetenskapliga artiklarna fokuserade inte författarna på erfarenheten av att 
leva med afasi utan hur de upplevde olika typer av hjälp och service för att underlätta 
kommunikationen både från tillverkarna, vårdpersonalens och personer med afasis 
perspektiv. Trots detta hittades ändå användbar information i artikelns resultat som 
svarade på syftet. I denna litteraturöversikt fanns en medvetenhet om att valet av 
sökord och databaser hade olika kvalitet på sökandet efter artiklar. Med andra eller 
fler databaser och sökord hade det om möjligtvis resulterat i en rikare eller 
annorlunda litteraturöversikt. Att litteraturöversikten slutligen inkluderade 13 
artiklar medför att resultatet enbart kan bidra till en översiktlig bild av 
kunskapsområdet.   

  

Liknande process som vid kvalitetsgranskning av artiklarna genomfördes vid 
dataanalysen. Dataanalysen kvalitetssäkrades genom att analysen av samtliga artiklar 
genomfördes både individuellt och gemensamt. Individuellt avseende helheten av 
texterna och därefter gemensamt för att finna subteman och teman för att skapa en 
ny helhet som utgör resultatet. Studierna har utförts i Sverige, Norge, Storbritannien, 
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Skottland, Kanada och USA detta innebär att en västerländsk kultur har 
representerats och möjliggjort en bredare förståelse för personers erfarenheter kring 
afasi i västvärlden. Överförbarheten är dock begränsad då litteraturöversikten inte tar 
del av övriga kulturers studier kring afasi.  

 

Slutligen har en diskussion och reflektion över erfarenheter och förförståelse av afasi 
pågått under arbetets gång och ansågs vara låg då området är nytt. Detta kan ses som 
en ökad trovärdighet då förförståelse och tidigare erfarenheter av afasi kan påverka 
dataanalysen, urvalet och resultatet (Henricson, 2017b). Under arbetets gång har fyra 
handledningstillfällen hållits där arbetet diskuterats med utomstående som kritisk 
granskat och varit till hjälp med att försäkra om att analysen är grundad i data. Detta 
stärker trovärdigheten och pålitligheten i arbetet och kan anses öka 
bekräftelsebarheten (Henricson, 2017b). 

Resultatdiskussion  

 

Resultatet visar att det förekommer förändringar i vardagslivet med sjukdomen afasi, 
både fysiskt, psykisk och socialt.       
 
Att inte kunna uttrycka ord och känslor är ett av fynden som presenterats. Det fanns 
en besvikelse hos personerna att den verbala kommunikationen sviktade och att 
enbart ett fåtal ord kunde användas. Detta kan bekräftas i Hilari, Needle och 
Harrisons (2012) studie där de kunnat påvisa att den verbala kommunikationen är en 
avgörande faktor som påverkar personens livskvalitet och har en bidragande roll till 
att öka personens delaktighet i sociala sammanhang. Poslawsky et al (2010) menar 
att den verbala kommunikativa förmågan ska ses som en förutsättning för att 
personen ska kunna uppleva deltagandet i sociala aktiviteter som meningsfullt. Att 
kunna kommunicera med andra människor är viktigt. Utan detta kan exempelvis 
behov och känslor vara svåra att förmedla till andra (Travelbee, 1971). Vid brist på att 
kunna överföra information verbalt förlitade sig personerna mer på kroppsspråket 
vilket i tidigare studier visat sig vara det dominanta sättet att få fram information 
(Fleischer et al, 2009). 
 
Afasin visade sig ha en påverkande effekt på den psykiska hälsa vilket bland annat 
innebar ett obekant jag, svårhanterliga känslor samt förlust av copingstrategier för att 
hantera känslolivet. Uppkomst av svårhanterliga känslor förstärks av tidigare studier 
som även menar att denna grupp av personer är mer mottagliga för psykologiska 
komplikationer, såsom depression, vilket bidrar till en minskad livskvalitet då 
tröskelvärdet för att hantera känslor är låg (Poslawsky et al, 2010; Hilari, Needle & 
Harrison, 2012).   
 
Förändringar i det sociala livet på grund av afasin var förekommande. Bristen på 
tålamod, kunskap och empati från andra var förekommande vilket Kitzmüller, 
Asplund och Häggströms (2012) kan bekräfta i sin studie. Andra studier (Sundin, 
Jansson & Norberg, 2002) har beskrivit att närstående, oftast familjemedlemmar, 
upplevdes ha större tålamod och förståelse samt att kunskap om talsvårigheter visade 
sig ha en god effekt på det kommunikativa samspelet.    
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Omgivningen behöver få mer kunskap om afasi för att förhindra att personer med 
afasi ska uppleva att kommunikationen blir ett hinder (Swart & Horton, 2015). 
Tidigare forskning har visat att det är viktigt att andra ger stöd och hjälper den 
drabbade gärna genom att upprepa det sagda till personen och frågar vid eventuella 
oklarheter. I omvårdnadsarbetet bör sjuksköterskan uppvisa välvilja och intresse för 
att lyssna på personer med kommunikativa svårigheter då det minskar den eventuella 
frustrationen hos personerna att uttala sig (Travelbee, 1999). Sundin et al (2002) 
beskriver vikten av vila och återhämtning är av stor vikt för framgångsrik 
rehabilitering samt att inte "forcera" fram kommunikationen.  
 
Kunskap om talsvårigheter visade sig extra tydligt inom vården för att stärka det 
kommunikativa samspelet. En stor andel av personer med afasi kände sig mindre 
delaktiga i vårdförloppet. En asymmetri i samtalet var ofta förekommande då 
vårdpersonalen styrde samtalet och ofta valde att ha ett samtal rörande medicinsk 
omvårdnads kontext med slutna frågor. Detta styrks även utav Eriksson, Hartelius 
och Saldert (2016) studie där de visar liknande förhållningssätt och kommunikativ 
dynamik. Delade meningar kring vårdens kvalitet förekom. Vissa menade att det 
fanns strukturella problem där tidsram, prognos och mål var otydliga medan andra 
fann vården som en väg till en bättre hälsa samt skapandet av känslan av tillhörighet. 
Souza och Arcuri (2014) menar att kommunikativa strategier skiljer sig åt mellan 
olika yrkeskategorier men också på yrkeserfarenheten.  
 
Andra studier beskriver att kunskap hos vårdpersonal om talsvårigheter och 
tillgången att få kommunicera med väl utbildade professioner kan förbättra 
kommunikationen för personen såväl livskvaliteten på sikt (Sundin & Jansson, 2003) 
Jesen et al, 2015; Poslawsky et al, 2010; Kagan, Black, Duchan, Simmons-Mackie & 
Square, 2001). McGilton et al (2011) beskriver i sin studie att personer med afasi 
upplevde sin egna kommunikativa förmåga som förbättrad då sjuksköterskan var väl 
utbildad i kommunikation samt att vårdrelationen var bättre.      
 
Travelbee (1971) menar att en god kommunikation gynnar förmedlingen av behov 
och känslor hos personen och menar att när sjuksköterskans handlingar och 
procedurer sätts i första hand får inte patientens livsvärld det utrymme den behöver. 
Hon framhäver att relationen mellan sjuksköterska och person är central och betonar 
vikten av ömsesidighet i relationen. Ömsesidigheten bygger på att likartade 
erfarenheter hos sjuksköterskan och person krävs för att empati ska uppstå, att 
kunna se varandra som individer. Sjuksköterskan bör använda sig av olika sätt att 
kommunicera till exempel tal, skrift och kroppsspråk för att underlätta förståelsen. 
Detta kan leda till att personer med afasi upplever mindre ensamhet och kan känna 
mer delaktighet i vården (Worrall et al, 2011).   
 
Deras berättelser om hur det är att leva med afasi ger en ny kunskap och förståelse att 
varje erfarenhet av sjukdomen är individuell och därmed varierande. Travelbee 
(1971) menar att varje människa är unik och har sin egna upplevelse av livet, sjukdom 
och lidande. Som vårdande sjuksköterska är denna unika livsuppfattning viktigt att 
vara lyhörd för, att ha insikt om att varje person har sin levda verklighet samt att 
personliga upplevelser inte förhåller sig statiskt (Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud & Fagerberg, 2003). Personens upplevelse av ohälsa och sjukdom ska ges 
likvärdig giltighet samt lika stor betydelse som det professionellas perspektiv av hälsa 
(Kristensson Uggla, 2014, McCormark & McCance, 2017).   
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Slutsatser 

Personer med afasi erfor olika grad av kommunikativa svårigheter. Att inte kunna 
uttrycka ord och känslor leder till obekväma känslor och ensamhet i sin omgivning. 
Hjälp, stöd och empati från familj och närstående brister eller saknas i vissa fall även 
om dessa personer visat sig vara viktiga för rehabiliteringen. Andra personer, som 
besitter kunskap om sjukdomen eller själv har samma besvär, har upplevts som ett 
entydigt positivt stöd. För att personer med afasi ska känna sig bekräftade är det 
viktigt att ta sig tid att aktivt lyssna på ett empatiskt och respektfullt sätt för att 
främja kommunikationen. 

Kliniska implikationer 

Sjuksköterskan uppgift är att arbeta personcentrerat vilket innebär att personens 
erfarenheter ska vara utgångspunkt och att denne ska känna sig delaktig i sin vård. 
En förutsättning för att främja personcentrering är att skapa en relation med varje 
person, baserad på förtroende, empati, tillit och lyhördhet för de personliga 
erfarenheterna. Litteraturöversikten ger en översiktlig bild och kunskap om hur 
personer erfor sin sjukdom samt de förändringar den orsakar. Erfarenheten av att 
leva med afasi kan ge en djupare förståelse om hur det är att leva med sjukdomen 
samt kunskap om hur sjuksköterskan kan underlätta kommunikationen för varje 
person. Detta med målet att stärka sjuksköterskans ansvar att ge en god och säker 
vård som bygger på respekt för hela befolkningen, oavsett de hinder som sjukdomen 
för med sig.  

Förslag på ny forskning 

För att uppnå en förändring skulle det vara önskvärt att ta reda på kunskapsbristen 
om sjukdomen i samhället. Ett förslag på ny forskning kan vara att beskriva hur 
andra människor upplever personer med afasi för att få djupare förståelse över varför 
bemötandet i samhället brister. 
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Bilaga 1 Kvalitetsgranskningsmall 
 
 
Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod 
 

    

Titel: 

  

Författare:   

Årtal:   

Tidskrift:   

 

 

Del I. 

Beskrivning av studien 
 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?     
 Nej    Ja 

  
Kunskapsläget inom det aktuella området är beskrivet? 

  Nej    Ja 

 
Är syftet relevant till ert examensarbete? 

  Nej    Ja 

 
Är urvalet beskrivet?   

 Nej    Ja 

  

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska inkluderas till 
fortsatt granskning. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas 
artikeln. 

 

 
 

Del II 

Kvalitetsfrågor 
 
 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?                                  Ja                                    
 Nej 
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Hänger metod och syfte ihop?                                    Ja                                    
 Nej 
 

(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?                                          Ja                                    
 Nej 

Beskrivs dataanalysen?                                                 Ja                                    
 Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/                                                                                                               

ställningstagande?      
                       Nej    Ja                                                
  

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och 
trovärdighet) i diskussionen?                                                                                                 
 Nej    Ja 

 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?                                                  

 Nej    Ja 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller 
förhållningssätt i diskussionen?                                                                                                        
      
                                                                                          

 Nej    Ja 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska     

Antal……………………                                                                  

Ålder…………………....                                                                 

Man/Kvinna…………….                                                                 

  

Granskare sign: ………………………………………………. 
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Bilaga 2, Sökmatris 
 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract  

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

artiklar 

efter 

kvalitetsg

ranskning

en  

Antal 

utvalda 

artiklar till 

resultatet  

Cinahl 

(18-01-29) 

Stroke AND 

aphasia AND 

communicatio

n*  

251 44 18 7 4 

Cinahl 

(18-01-29) 

Stroke AND 

aphasia AND 

experience*  

130 22 12 4 2 

Cinahl  

(18-01-29) 

Stroke AND 

aphasia AND 

difficulties* 

66 19 9 2 2 

Cinahl 

(18-01-30) 

Stroke AND 

aphasia AND 

barrier* 

 

45 12 8 4 1 

Cinahl  

(18-01-30) 

Stroke AND  

aphasia AND 

problem* 

61 14 7 2 1 

Pubmed 

(18-01-31)  

Stroke AND 

aphasia AND 

communicatio

n* AND 

barrier* 

35 8 4 2 1 
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Pubmed 

(18-01-31) 

Stroke AND 

aphasia AND 

experience* 

AND 

communicatio

n* 

67 13 6 4 1 

Medline 

(18-01-31) 

Stroke AND 

aphasia AND 

communicatio

n* 

AND 

problem* 

67 12 6 3 1 



  

Bilaga 3 Artikelmatris 
 
 

Författare, år, 
titel, land 

Syfte Design, metod,  
deltagare & ålder 

Resultat Kvalitetsgransk
ning 

Armstrong, E., Hersh, D., 
Hayward, C., Fraser, J., & 
Brown, M. (2012) 
 
Living with aphasia: Three 
Indigenous Australian 
stories. 
 
Australia 

Att beskriva om hur 
det är att leva med 
afasi hos tre 
australiensiska män.  
 
 

Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer 
 
Fenomenologisk 
analys.  
 
n= 3 män  
 
Ålder 30–63.  

Det finns ett värde att 
vårdpersonal är medvetna om de 
breda erfarenheter av att leva 
med afasi. Eftersom deras 
berättelser sällan hörs och 
eftersom personer med afasi lätt 
riskerar för social isolering och 
tenderar att sakna synlighet i 
samhället.   

Del I: 4/4  
 
Del II: 7/8  
 
Totalt: 11/12 
 
 

Berg, K., Askim, T., Balandin, 
S., Armstrong, E., & Rise, M. 
(2017) 
 
Experiences of participation 
in goal setting for people with 
stroke-induced aphasia in 
Norway. A qualitative study. 
 
Norway 

Att undersöka hur 
personer med afasi 
upplever sitt 
deltagande under 
målsättning och 
kliniskt 
beslutsfattande inom 
språkrehabilitering.    
 
 
 

Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer 
 
Fenomenologisk 
analys. 
 
n = 15 
7 män  
8 kvinnor 
 
Ålder 50–79. 

Resultatet visar fyra huvudteman. 
Tema 1 där personerna med afasi 
var nöjda med sina tjänster trots 
att de behövde kämpa för att 
formulera gemensamma mål. 
Tema 2 där personerna beskrev 
oklarhet i behandlingsmål och 
tidsramar i rehabiliteringen. 
Tema 3 där vissa personer kunde 
uttrycka sina livsmål och 
språkmål. Tema 4 där önskemål 
om att få samarbeta med 
talpedagogen var olika.     

Del I: 4/4 
 
Del II: 6/8 
 
Totalt: 10/12 
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Bronken, B., Kirkevold, M., 
Martinsen, R., Wyller, T., & 
Kvigne, Kari. (2012) 
 
Psychosocial well-being in 
persons with aphasia 
participating in a nursing 
intervention after stroke.  
 
Norway 

Att undersöka hur 
deltagarna med afasi 
upplever att delta i 
interventionen och 
dess inverkan på deras 
återhämtningsprocess 
och psykosocialt 
välbefinnande under 
och efter 
interventionen. 

Kvalitativ metod 
 
Fenomenologisk -
hermeneutik analys. 
 
3 st. 
Semistrukturerade 
intervjuer: 
vecka, 2 
månad, 6 
månad, 12 
 
n= 7 
6 män 
1 kvinna. 
 
Ålder 53–72 

Resultatet lyfter fram känslor och 
svårigheten med att drabbas av 
afasi. Deltagarna belyser 
Interventionen som en stor del 
för den drabbade personen och 
dess inverkan på 
återhämtningsprocessen.  

Del I: 4/4 
 
Del II: 7/8 
 
Totalt: 11/12 

Dalemans, R., De Witte, L., 
Wade, D., & Van Den Heuvel, 
W. (2010) 
 
Social participation through 
the eyes of people with 
aphasia. 
 
Sweden 

Att utforska hur 
personer med afasi 
upplever deltagandet i 
samhället och utröna 
vilka olika faktorer 
som bidrar till 
upplevelserna.  
 
 

Kvalitativ metod 
 
Innehållsanalys. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer samt 
dagbok.  
 
n= 25 
13 afasidrabbade och 
12 vårdgivare 
 
 
Ålder 45–71 

Antalet aktiviteter med 
omgivningen är inte det viktiga 
utan det är engagemanget och 
kvaliteten av aktiviteten. De 
känner sig isolerade men vill vara 
med. Svårigheter i att förstå i 
vissa konversationer. Vill gärna 
kunna bidra till samhället. Vissa 
känner sig stigmatiserade.  

Del I: 4/4 
 
Del II: 7/8 
 
Totalt: 11/12 
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Davidson, B., Howe, T., 
Worrall, L., Hickson, L., & 
Togher, L. (2008) 
 
Social Participation for Older 
People with Aphasia: The 
Impact of Communication 
Disability on Friendships. 
 
Australia 
 

Att beskriva den 
vardaglig 
kommunikation 
mellan vänner och 
äldre med och utan 
afasi.  
 
 

Kvalitativ metod 
 
Etnografi 
 
Uppdelat i två faser. 
 
Fas 1: 
Observationsstudie 
 
Fas 2: Fallstudie 
 
n=30 
15 afasidrabbade 
15 icke afasi 
 
Ålder 63–80 

Beskriver att människor med 
afasi kommunicerar med färre 
vänner och har ett mindre socialt 
nätverk. Vänskapsrelationer är 
kärnan i socialt engagemang, 
livskvalitet och emotionellt 
välbefinnande 

Del I: 4/4 
 
Del II: 7/8 
 
Totalt: 11/12 

Fotiadou, D., Northcott, S., 
Chatzidaki, A., & Hilari, K. 
(2014) 
 
Aphasia blog talk: How does 
stroke and aphasia affect a 
person’s social relationships? 
 
United Kingdom 

Att utforska inverkan 
av afasi, r/t till stroke, 
på en persons 
relationer med familj, 
vänner och det övriga 
sociala livet genom att 
analysera bloggar 
skrivna av 
afasidrabbade 
personer.     
 
 

Kvalitativ metod 
 
Ramverksanalys 
 
n= 10  
6 kvinnor  
4 män 
 
Ålder 29–69  
 
 

Afasin påverkade deras sociala liv 
samt deras självförtroende. 
Minskad interaktion med sin 
samvaro. Personers bemötande 
hade en avgörande faktor.   

Del I: 4/4 
 
Del II: 8/8 
 
Totalt: 12/12 
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Johansson, M., Carlsson, M., 
& Sonnander, K. (2012) 
 
Communication Difficulties 
and the Use of 
Communication Strategies: 
From the Perspective of 
Individuals with Aphasia 
 
Sweden 
 

Att utforska hur 
personer med afasi 
upplever 
konversationer, hur de 
hanterar svårigheter i 
kommunikationen. 
Samt deras 
upplevelser kring 
partnerns 
kommunikationsstrat
egier. 
 
 
 

Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer 
 
Innehållsanalys  
 
n= 11 
4 kvinnor  
7 män 
 
Ålder 48-7948–79 

Kommunikationen var ett 
problem. Faktorer som påverkade 
utgången var konversations 
partnern, konversationens 
innehåll samt omgivningen. 
Framför allt nämns partnerns 
förståelse av afasi som avgörande. 
Upplevelser av rädsla, frustration, 
längtan till sitt “tidigare liv” samt 
ansvarsbördan var ofta 
förekommande för de med afasi.  
 

Del I: 4/4 
 
Del II: 7/8 
 
Totalt: 11/12 

Law, J., Huby, G., Irving, A-
M, Pringle, A-M, Conochie, D, 
Haworth, C., & Burston, A. 
(2010) 
 
Reconciling the perspective of 
practitioner and service user: 
findings from The Aphasia in 
Scotland study 
 
United Kingdom 

Att identifiera 
riktningen för 
utvecklingen av 
tjänster för personer 
med afasi i Skottland.  
 
 
 

Kvalitativ metod 
 
Grounded theory 
 
Fokusgrupper 
n= 14 
8 män 
6 kvinnor 
 
Ålder 33–76 

Resultatet visar att även om 
effekten av afasin är välkänd 
bland de flesta yrkesverksamma 
uttrycktes stort oro över nivån på 
kunskapen bland de 
yrkesverksamma som inte 
specialiserar sig på strokevård 
och om allmänhetens 
medvetenhet om afasi. 

Del I: 4/4  
 
Del II: 8/8 
 
Totalt: 12/12 
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Le Dorze, G., Salois-
Bellerose, È., Alepins, M., 
Croteau, C., & Hallé, M-C. 
(2014) 
 
A description of the personal 
and environmental 
determinants of participation 
several years post-stroke 
according to the views of 
people who have aphasia. 
 
Canada 

Att utforska de 
faktorer som 
underlättar eller 
hindrar deltagande 
enligt personer som 
lever med afasi 
 
 

Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer. 
 
Innehållsanalys 
 
n = 17 
12 män  
5 kvinnor 
 
Ålder 51–84 

Resultatet visar att det finns fler 
faktorer som underlättar 
deltagandet i vården än hinder. 
Faktorer som underlättar är 
familjemedlemmar, 
hjälporganisationer och egna 
personlighetsegenskaper hos 
personerna. Barriärer för 
deltagande i vården var dåligt 
anpassade hjälpmedel och 
begränsade tjänster efter stroke. 
Specifika implikationer och 
kommunikationsproblem samt 
ömsesidiga identitetsfaktorer, 
såsom stolthet och rädsla spelade 
också en roll.   

Del I: 4/4  
 
Del II: 7/8 
 
Totalt: 11/12 
 
 

Musser, B., Wilkinson, J., 
Gilbert, T., & Bokhour, B. 
(2015) 
 
Changes in Identity after 
Aphasic Stroke: Implications 
for Primary Care 
 
USA 

Förändringar i 
identiteten efter en 
stroke relaterad afasi. 
Samt vad det innebär 
för vården. 
 
 
 

Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer. 
 
Grounded theory 
 
n=12  
10 män och 2 
kvinnor. 
 
Ålder 45–55 

Afasin påverkade samtliga 
områden: relationer, arbete, 
identiteten/jaget. 
 
Primärvårdens långsiktiga 
rehabilitering kring dessa 
områden visade sig vara viktiga. 

Del I: 4/4 
 
Del II: 8/8 
 
Totalt: 12/12 
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Niemi, T., & Johansson, U. 
(2013) 
 
The lived experience of 
engaging in everyday 
occupations in persons with 
mild to moderate aphasia. 
 
United Kingdom 

Att beskriva 
erfarenheten/upplevel
sen av vardagliga 
aktiviteter hos 
personer med mild till 
måttlig afasi.  
 
 

Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer.  
 
Fenomenologisk 
analys. 
 
n=6 
3 män och 3 kvinnor 
 
Ålder 46–65 

Tre huvudsakliga kategorier 
hittades: Upplevelsen av nya 
aktiviteter, målet att försöka 
hantera vardagliga aktiviteter 
samt viljan att fortsätta.  
 
Engagemanget hade stor 
betydelse för att uppnå 
ovanstående tre upplevelser.  

Del I: 4/4 
 
Del II: 8/8 
 
Totalt: 12/12 

Nätterlund, B. (2010) 
 
A new life with aphasia: 
everyday activities and social 
support. 
 
Sweden 

Att studera personer 
med afasi och deras 
erfarenheter/upplevel
ser kring 
vardagsaktiviteter 
samt det sociala stöd 
de får i det dagliga 
livet.  
 
 

Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer. 
 
Innehållsanalys. 
 
n=20  
6 kvinnor och 14 män 
 
Ålder 39–70 

Afasin innebar att 
vardagsaktiviteter förändrades. 
Förändringen var negativ. 
Kommunikations försämringen 
innebar ett hinder för att kunna 
delta i olika aktiviteter under 
dagen. De drabbade förlorade 
vänner, kände sig ensamma samt 
kände att vården hade brister.  

Del I: 4/4 
 
Del II: 7/8 
 
Totalt: 11/12 
 
 

Tomkins, B., Siyambalapitiya, 
S., & Worrall, L. 
(2013) 
 
What do people with aphasia 
think about their health care? 
Factors influencing 
satisfaction and 
dissatisfaction.  
 
Australia 

Att utforska de 
faktorer som påverkar 
tillfredsställelsen och 
missnöje av personer 
med afasi med 
avseende på deras 
hälso- och sjukvård. 
 
 

Semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer. 
 
Fenomenologisk 
analys. 
 
n = 50  
25 män  
25 kvinnor 
 
Medelålder 63,9  

Sju kategorier (vårdområden) 
identifierades som påverkade 
personernas tillfredsställning och 
missnöje. Dessutom tre 
kärnämnen (Information och 
kommunikation, värdighet och 
respekt, kontroll och 
självständighet) och två 
sekundära teman () identifierades 
som 
att vara övergripande inflytande 
områden som förekommer över 
de sju vårdområdena  

Del I: 4/4 
 
Del II: 6/8 
 
Totalt: 10/12 
 
 



 

 
 

 


