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Sammanfattning 
 

 

Bakgrund: I Sverige drabbas årligen ca 12 000 personer av afasi där stroke är den 

största bakomliggande orsaken. Afasi är en språkstörning som delas in i expressiv 

respektive impressiv form men oftast har den drabbade en kombination av de båda.                          

Syfte: Studiens syfte var att belysa individers erfarenheter av sitt dagliga liv med 

förvärvad afasi efter en stroke.                                                                                                            

Metod: Studien är en systematisk litteraturöversikt där artiklar har sökts i databaserna 

Cinahl, PsychINFO och PubMed. Artiklar valdes utifrån uppsatt syfte för att sedan 

kvalitetsgranskas. Tio artiklars resultat har analyserats för att sedan placeras in i 

kategorier och teman.                                                                                                        

Resultat: Att drabbas av afasi påverkade individen på många olika plan och orsaken till 

de upplevda problemen var som oftast kommunikationssvårigheter. Många fick en 

förändrad syn på sig själv, upplevde sig ensamma och tappade självförtroendet. Tidigare 

sociala nätverk krympte medan betydelsen av familj och nära vänner ökade liksom 

betydelsen av kontakt med andra afasidrabbade. Även upplevdes hinder för att kunna 

förstå information och delta på samhällsnivå.                                                                                                                                                 

Slutsats: Mer kunskap behövs kring kommunikationssvårigheter och hur det upplevs att 

leva med dessa från ett individperspektiv. Detta kräver en omvårdnad som utgår från 

livsvärlden som då kan tillgodose den afasidrabbades behov. 

 

Nyckelord: Afasi, kommunikation, erfarenheter, livsvärld 

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 1                                                                                                                        
    2.1 Stroke _________________________________ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

    2.2 Afasi ___________________________________________________________ 2 
         2.2.1 Impressiv och Expressiv afasi____________________________________ 2    

    2.3 Rehabilitering ___________________________________________________ 3 

    2.4 Det dagliga livet med afasi _________________________________________ 3 

         2.4.1 Livsvärld ____________________________________________________ 3 

        2.4.2 Kommunikation  _______________________________________________ 4 

 

 3 Problemformulering __________________________________________________ 5 

 

4 Syfte _______________________________________________________________ 5 

 

5 Metod ______________________________________________________________ 6 

   5.1 Val av metod ____________________________________________________ 6 

   5.2 Urval ___________________________________________________________ 6 

         5.2.1 Inklusion och exklusionskriterier _________________________________ 6   

   5.3 Sökningsförförande _______________________________________________ 6 

   5.4 Kvalitetsgranskning ______________________________________________ 7 

   5.5 Dataanalys ______________________________________________________ 8 

   5.6 Etiskt resonemang ________________________________________________ 8 

 

6 Resultat _____________________________________________________________ 8 

   6.1 I samspel med mig själv ___________________________________________ 9 

       6.1.1 Känslomässiga förändringar _____________________________________ 9         

       6.1.2 Att göra saker ________________________________________________ 10 

   6.2 I samspel med andra människor ___________________________________ 11 

         6.2.1 Att kommunicera med andra ___________________________________ 11 

         6.2.2 Relationer till familj och vänner _________________________________ 12  

        6.2.3 Andra människors attityder _____________________________________ 13 

  6.3 I samspel med samhället __________________________________________ 14 

        6.3.1 Att förstå information _________________________________________ 14 

        6.3.1Att få delta __________________________________________________ 14  

  

 

 

 



  
 

iii 

     

7 Diskussion  _________________________________________________________ 15 

   7.1 Metoddiskussion ________________________________________________ 15 

   7.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 17 

 

8 Förslag på fortsatt forskning  __________________________________________ 19 

 

9 Slutsats ___________________________________________________________ 20 

 

 

Referenser ___________________________________________________________ 22 

Bilagor 
Bilaga 1 Sökning i Cinahl 

Bilaga 2 Sökning i PsychINFO 

Bilaga 3 Sökning i PubMed 

Bilaga 4 Granskningsmallar 

Bilaga 5 Dataanalys 

Bilaga 6 Artikelmatris 
 

 

 

 

 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

Som blivande sjuksköterskor kommer vi troligtvis att träffa patienter som har drabbats 

av en stroke. Då kommer vi också att få möta patienter som till följd av stroke förvärvat 

afasi, ett tillstånd förknippat med svårigheter i tal och uttryck och ibland även förståelse 

för talet. Språket är oftast en stor del av kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient så när förmågan att verbalt uttrycka sig inte finns hos patienten är det upp till oss 

sjuksköterskor att försöka underlätta kommunikationen och ha god kunskap om afasi. 

Med detta som underlag vill vi med denna systematiska litteraturstudie få en bredare 

förståelse för den afasidrabbades vardag men också få en inblick om och i så fall hur 

detta funktionshinder har påverkat deras liv. 

2. Bakgrund 

2.1 Stroke 

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning där hjärninfarkt är 

vanligast och utgör 85 procent av all stroke. I Sverige drabbas runt 30 000 personer av 

stroke varje år och stroke är sedermera den tredje vanligaste dödsorsaken. Risken att 

drabbas ökar med ökad ålder och de vanligaste riskfaktorerna till stroke inkluderar högt 

blodtryck, förmaksflimmer, diabetes, rökning samt låg fysisk aktivitet (Norrving 2007).   

Stroke orsakas av att blodförsörjning till ett område i hjärnan upphör antigen genom att 

det blir en propp i ett av hjärnans kärl eller att ett kärl i hjärnan spricker. Detta leder till 

att syretillförsel uteblir och skador uppstår i hjärnvävnaden. Den generella 

symtombilden för stroke är en ensidig svaghet eller bortfall i arm, ben eller ansikte. 

Även talsvårigheter och svårigheter med att förstå tal samt synbortfall på ett eller båda 

ögonen är karaktäristiska symtom. Yrsel, konfusion, balanssvårigheter och huvudvärk 

kan också förekomma (WHO, 2013).                         

 

Idag vårdas 80 procent av alla som drabbas av stroke på strokeenheter. Vid vård på en 

strokeenhet så minskar dödligheten med en fjärdedel jämfört med vård på en vanlig 

akutmottagning. På en strokeenhet ligger mycket fokus på tidig start med rehabilitering 

och träning samt på god omvårdnad och övervakning. Personalen är specialutbildad och 

det gör att sekundära komplikationer till stroke, som exempelvis djup ven trombos och 

infektioner uppmärksammas och kan förebyggas (Norrving, 2007). Vid en hjärninfarkt 

idag kan en trombolysbehandling ges. Trombolys gör att proppen som stänger av kärlet 
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löses upp och därmed återställer blodtillförseln till det skadade området. Trombolys 

måste ges inom de första timmarna efter insjuknandet och en CT måste ha gjorts innan 

för att utesluta blödning (Svensson, 2007). Denna behandling har idag visat sig mycket 

effektiv och räddar en patient av sju som blir behandlade inom tre timmar (Norrving, 

2007).   

 

2.2 Afasi 

Afasi är en förvärvad språkstörning som uppträder i samband med en hjärnskada. Den 

vanligaste orsaken till afasi är stroke men det kan även förekomma på grund av andra 

orsaker såsom en tumör eller efter trauma. I Sverige räknar man med att ca 12 000 

människor drabbas av afasi varje år (Corneliussen, 2010).  

 

2.2.1 Impressiv och Expressiv afasi 

Afasi indelas vanligen i olika former; expressiv, även kallad Brocas afasi samt i 

impressiv, även kallad Wernickes afasi. Brocas area är belägen i den nedre delen av 

vänstra frontalloben, en bit framför centralfåran. Om skadan ligger i Brocas area leder 

det till svårigheter att uttrycka sig. Wernickes area är i sin tur beläget i inre delen av 

temporalloben och den nedre delen av parientalloben. Om skadan är belägen i 

Wernickes area är det språkförståelsen som drabbas (Sjödén, 1995).  

 

Det är dock ovanligt att bara har antingen expressiva eller impressiva problem, vanligen 

presenteras båda formerna fast i olika grader. När det kommer till talsvårigheter, alltså 

den expressiva förmågan, är ett av de vanligaste symtomen svårigheter att komma på 

innehållsord, det vill säga ord som har stor betydelse. Däremot är en afasidrabbad aldrig 

helt utan tal utan de ord som även den mest drabbade fortfarande kan använda kallas för 

”automatiskt tal”. Detta tal består ofta av yttrande av känslor eller väl inlärda ord och 

fraser så som ”ja” och ”nej” eller ”hej” och ”hej då”. Vid svårigheter att förstå tal, vid 

impressiv afasi, så blir talet i princip tvärtom den expressiva. Den afasi drabbade förstår 

att någon talar men kan inte uppfatta innebörden av det. Den afasidrabbade kan inte 

heller förstå innebörden i vad han eller hon själv säger trots att talförmågan är intakt 

(Apt, 2012). 
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2.3 Rehabilitering 

Rehabilitering av en stroke och vid afasi ska vara individuell, påbörjas så snabbt som 

möjligt och ska vara målinriktad. Då rehabiliteringen syftar till att förmå patienten att 

själv återfå förmåga så är det viktigt att träningen är inriktad och att det finns motivation 

(Pessah-Rasmussen, 2007). Vid förvärvad afasi kommer rehabiliteringen också 

inkludera en logoped som kommer träna och bedöma patienten i sin språkliga förmåga 

(Strokeförbundet, 2013).  Afasiförbundet (2013) menar att kontinuerlig och långvarig 

kontakt med logoped är en viktig aspekt vid rehabiliteringen. Oftast sker den initiala 

kontakten redan på strokeenheten och där görs också en första bedömning för att sedan 

som oftast bli en kvarstående kontakt (Corneluissen, 2010).  

 

Hur man får kontakt med sin lokala afasiförening och vad den gör är information som är 

viktig att ge i det tidiga rehabiliteringsstadiet. Av vikt var även att kommunal vård hade 

kunskap om afasi och att det fanns ett stöd för att kunna behålla sitt sociala nätverk 

(Afasiförbundet, 2013). Borenstein, Höök & Linell (1988) skriver att deras arbete med 

att skapa kontakt och gemenskap mellan medlemmar men också att sprida kunskap till 

olika områden i samhället har bidragit till att förbättra rehabiliteringen. 

  

2.4 Det dagliga livet med afasi 

Med det dagliga livet menas vardagen med allt som ingår; arbete/skola, relationer, 

sociala interaktioner och aktiviteter. Många aspekter av detta dagliga liv påverkas vid 

afasi, exempelvis ens förmåga att arbeta och delta i aktiviteter, men också påverkas den 

drabbade som social varelse (Währborg, 1991). Med det dagliga livet i fokus valdes två 

teoretiska referensramar. Här nedan presenteras livsvärldteorin genom Dahlberg, 

Segesten, Suserud, Nyström & Fagerberg (2003) och Dahlberg & Sergesten (2010). Den 

andra teoretiska referensramen består av en kommunikationsteori av Eide & Eide (2006, 

2009) som tillsammans med Corneliussen (2010) och Baggens & Sandén (2009)  knyter 

samman kommunikation med afasi och det dagliga livet.  

2.4.1  Livsvärld 

Vi människor befinner oss ständigt i ett högst individuellt sammanhang som inte bara 

påverkar hur vi tolkar kommunikation men även hur vi ser oss själva och vår 

omgivning. Livsvärlden utgör hur vi förstår oss själva, andra människor och världen 
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som helhet. Den är unik till varje individ och har ingen egen existens (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Livsvärlden är ett förhållningssätt som präglar vårt dagliga liv och är 

en oreflekterad grund som vi ser vår tillvaro. Vi existerar i världen via vår livsvärld och 

den är ofrånkomlig. Genom att ha ett livsvärldsperspektiv så kan vi få en ökad inblick 

och förståelse hur något upplevs och erfars hos en annan människa (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg 2003). 

 

Det är också inom livsvärlden hälsa och sjukdom erfars och utspelas och med grundi det 

upplevs dessa på olika sätt. Därför är heller ingen livsvärld den andres lik eftersom den 

erfars endast av en själv och är högst individuell. Ett begrepp inom livsvärldsteorin är 

kroppen som levd. Kroppen är den medelpunkt i tillvaron som världen kretsar kring. Vi 

kan aldrig lämna vår kropp utan den erfars ständigt och det är genom den som vi förstår 

både oss själva och resten av världen. Existentiella aspekter är integrerade i kroppen, 

känslor av ledsamhet erfars inte enbart i tankar eller själsligt utan känns även av 

kroppsligt (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

För att erhålla kunskap om delar av annans människas livsvärld krävs en öppenhet och 

ett intresse för den människans berättelse. Vid kommunikationssvårigheter så kan det 

krävas en större öppenhet och en ökad uppmärksamhet för att kunna få en inblick och 

förståelse av livsvärlden (Dahlberg et al, 2003).   

 

2.4.2 Kommunikation  

Med afasi har individen inte förlorat språket, det är bara tillgången av det som 

förändrats och genom det, kommunikationen (Corneliussen, 2010). Kommunikation är 

information som signaler och tecken som utbyts mellan två eller flera parter och 

används inom många områden, alltifrån ett vardagligt samtal mellan två personer till 

kommunikation som informationsöverföring på Internet. Vidare finns verbal och icke 

verbal kommunikation, där den verbala är orden vi uttrycker medan icke-verbal 

kommunikation kan vara kroppsspråk, blickar, tonläge eller ett ansiktsuttryck. Oavsett 

om kommunikationen är verbal eller icke-verbal så måste den tolkas av den andra 

parten och tolkningen kan vara olika beroende på hur språket upplevs. 

Kommunikationen kan även ses genom ett linjärt perspektiv med begreppen sändare, 

budskap och mottagare som förklarar kommunikationens gång. Sändare blir då den som 

talar, budskapet blir det som sägs och mottagare blir den som lyssnar (Eide & Eide, 
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2009) Afasi berör samspelet med omgivningen dels genom den verbala 

kommunikationen men även genom den icke-verbala så som att kunna förstå gester och 

ansiktsuttryck. Även andra symtom som uppkommer till följd av afasi är läs-, skriv- och 

räknesvårigheter vilket ökar svårigheten till samspel och kommunikation (Borenstein, 

1988). Kommunikation är även den dialog mellan två eller flera människor som gör att 

man kan bygga upp relationer till varandra. Därmed används den språkliga 

kommunikationen i stor utsträckning när människor knyter an och närmar sig varandra 

(Eide & Eide, 2006). Då afasi är en språkstörning så medför det en försämrad förmåga 

till att kunna ha dialoger och på så sätt få anknytning och känna gemenskap 

(Corneluissen, 2010).  Kommunikation är således en grundläggande social aktivitet där 

det språket blir ett verktyg för individen att tänka, uppfatta och förstå världen. 

Kommunikationen påverkas dock alltid av det sammanhang den ingår i eftersom den 

kommer att tolkas genom det sammanhanget (Baggens & Sandén, 2009).     

3. Problemformulering 

Efter att ha drabbats av afasi påverkas det dagliga livet utifrån många aspekter, inte bara 

språkförmåga och kommunikation förändras, utan afasin har en påverkan på hela 

individen och dennes dagliga liv (Nyström, 2007). Med detta som bakgrund ses vikten 

av en ökad förståelse för den afasidrabbades upplevelse av sin situation för att kunna ge 

det stöd som hon eller han behöver. Därför behöver sjuksköterskor en ökad kunskap 

inom området, dels för att kunna ge en god omvårdnad utifrån hur afasin erfars av 

individen genom att använda ett livsvärldsperspektiv, men också för att kunna 

förebygga eventuella konsekvenser av afasin under längre tid. Genom att vårda med 

livsvärlden som grund så kan förståelse för hur kommunikationssvårigheter erfars av 

den afasidrabbde framkomma.  

4. Syfte 

Studiens syfte var att belysa individers erfarenheter av sitt dagliga liv med förvärvad 

afasi efter en stroke. 
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5. Metod 

5.1 Val av metod 

För att svara upp mot syftet genomfördes en systematisk litteraturöversikt. Detta 

innebär att en systematisk genomgång och granskning av redan publicerad forskning 

inom ett kunskapsområde genomförs (Forsberg & Wengström, 2013).  

5.2 Urval 

Urvalet gjordes med hjälp av Forsberg & Wengströms (2013) urvalsprocess genom att 

begränsa ett intresseområde utifrån årtal och språk. Andra begränsningar i urvalet 

tillkom efterhand. 

5.2.1 Inklusion och exklusionskriterier 

För att avgränsa sökandet sattes ett antal inklusions och exklusionskriterier upp. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade från år 2000 och framåt 

då det var den aktuella forskningen som eftersågs. Artiklarna skulle vara peer-reviewed 

samt skrivna på svenska eller engelska och svara upp mot syftet. Som exklusionkriterier 

sattes artiklar med vårdarfokus eller närståendefokus. Även artiklar som var case-

reports eller självbiografier exkluderades då de ej kunde kvalitetsgranskas. 

5.3 Sökningsförfarande 

Artiklarna söktes i databaserna Cinahl, PsychINFO och PubMed. För att få fram sökord 

som matchade uppsatt syfte användes både svenska MeSH och konsultation av 

bibliotekarie. En inledande provsökning i de olika databaserna gjordes för att få en bild 

av kunskapsområdet och vilka ord som var relevanta. Genom att se till antal träffar och 

de sökord artiklar som matchade vårt syfte i sin tur hade blev sökorden Aphasia, 

Attitude, Quality of life, Emotions, Psychosocial factors och Experience.  

I Cinahl användes Suggest subject terms men även fritextssökning med trunkering för 

att få fram fler artiklar. Trunkering är ett sätt att bredda sin sökning genom att sätta en 

asterisk och då få alla alternativ på ett ord (Forsberg & Wengström, 2013). Exempelvis 

användes sökordet experienc* för att täcka olika varianter exempelvis experiencing eller 

experienced. Explode användes också om möjligt. 
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I PsychINFO användes Thesaurus men även fritextssökning gjordes och även där 

användes trunkering. I PubMed gick vi in via MeSH-database och sökte. Här användes 

inte sökordet Experience eller Psychosocial utan istället användes Psychology som 

Subheadings. I Cinahl och PsychINFO valde vi att begränsa oss till artiklar som var 

peer-reviewed. Detta gick inte i PubMed där Ulrich´s Periodicals Directory användes 

för att kontrollera att artiklar som matchade uppsatt syfte kom från vetenskapliga 

tidskrifter och var vetenskapligt granskade. Sökorden användes inledningsvis var för sig 

för att sedan kombineras ihop med användandet av den booleska operatorn AND. 

Sökningen i de olika databaserna presenteras som var sitt sökschema i bilagorna 1, 2 & 

3. 

Som en slutlig kontroll genomfördes en manuell sökning genom att noga granska funna 

artiklars referenslistor samt att söka på aktuella författare för att se deras tidigare 

publikationer. Ingen artikel valdes enbart ut efter manuell sökning utan artiklarna 

återfanns i det egentliga sökningsförfarandet. 

Vid den egentliga sökningen så lästes alla titlar efter att de olika sökorden kombinerats. 

Vidare lästes också många abstrakt, inte bara de vars titlar direkt svarade på uppsatt 

syfte, utan även abstrakt där exempelvis närståendes perspektiv var i fokus. Detta för att 

inte missa delar av artiklar där individens perspektiv fanns med trots att titeln sa något 

annat. Anledningen varför inte samtliga abstrakts lästes var att det i titeln direkt 

berättade att innehållet inte alls passade uppsatt syfte. 

5.4 Kvalitetsgranskning 

Forsberg & Wengströms (2013) granskningsmall har modifierats och använts för både 

granskning av kvalitativ och kvantitativ metod (se Bilaga 4). Utifrån granskningsmallen 

så sattes tre kvalitetskriterier upp: låg, medel och hög kvalitet. För att uppnå hög 

kvalitet behövde artiklarna kunna svara adekvat på granskningsmallens frågor och 

dessutom vara konsekvent i sin metod. För att en artikel skulle bli bedömd att vara av 

medelkvalitet kunde den sakna svar på någon av granskningsmallens frågor eller ha 

gjort ett mindre avsteg från sin metod exempelvis för många informanter. Saknades det 

information om frågor med stor vikt exempelvis beskriven urvalsprocess eller otydlig 

datainsamling så ansågs artikeln ha en låg kvalitet. Av låg kvalitet var också artiklar 

vars trovärdighet inte kunde styrkas.  

http://www.ulrichsweb.com.proxy.lnu.se/ulrichsweb/
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Efter att ha granskat artiklarna enskilt så diskuterades kvaliteten utifrån kriterierna i 

granskningsmallen. Detta blev underlaget till vilken kvalitet som varje artikel ansågs ha. 

Fjorton artiklar granskades. Två av artiklarna exkluderades efter granskning då de ej 

matchade uppsatt syfte. Två andra artiklar exkluderades då granskningen bara uppnådde 

kriteriet för låg kvalitet utifrån granskningsmallen. Konsensus rådde att exkludera dessa 

efter att artiklarna uppvisat låg kvalitet både i den enskilda och efterföljande 

gemensamma granskning. Artiklarna som har inkluderats i studien tillsammans med den 

kvalitet varje artikel ansågs ha presenteras i en artikelmatris (se Bilaga 6). 

5.5 Dataanalys 
 

Analysen av de tio artiklar som kvarstod efter kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp 

av innehållsanalys beskriven av Forsberg och Wengström (2013). Inledningsvis läste vi 

de olika artiklarna var för sig för att få en bild över innehållet. Därefter plockades 

utsagor ut, vilket är en meningsbärande del av texten, som matchade uppsatt syfte. 

Framtagna utsagor kondenserades sedan för att korta ner dem och få fram det centrala 

innehållet. Detta gjordes i samråd med varandra för att inte kondensera bort väsentligt 

innehåll. Arbetet fortsattes genom att göra koder av de kondenserade utsagorna som 

ytterligare beskrev det essentiella av innehållet i  texten. Dessa koder diskuterades sedan 

ihop för att kunna placeras i kategorier som utgjordes av koder med liknande innehåll. 

Kategorierna kunde sedan sammansättas i tre olika teman som tillsammans tjänar som 

rubrikerna i kommande resultat. För exempel på dataanalys, se Bilaga 5. 

 

5.6 Etiskt resonemang 

Genom den modifierade granskningsmallen (se Bilaga 4) av Forsberg och Wengström 

(2013) har endast artiklar med ett godkännande av etisk kommitté eller med ett etiskt 

resonemang inkluderats. Allt resultat som framkommit i valda artiklar har presenterats 

då Forsberg & Wengström (2013) menar att etiskt korrekt att att presentera allt oavsett 

om resultat motsäger varandra, vald problemformulering eller författarens egen åsikt. 

 

6. Resultat 

Studiens resultat presenteras i tre teman; I samspel med mig själv som syftar att belysa 

individens erfarenheter av afasi och hur det påverkar ens liv, I samspel med andra 

människor som syftar till att spegla hur interaktioner med andra människor upplevs för 

individer med afasi samt betydelsen av relationer och I samspel med samhället som 
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belyser hur samhället påverkar situationen för en individ som förvärvat afasi. Dessa 

teman har sedan delats upp i underkategorier som speglar det resultat vi har fått fram.  

 

6.1 I samspel med mig själv 

 

6.1.1 Känslomässiga förändringar  

När en person drabbas av afasi så påverkar de hur de upplever sin identitet. 

Informanterna menade på att de hade fått en ändrad identitet och fått ändra på sina 

livsplaner efter de att de drabbats av afasi. Vissa av informanterna som hade haft en 

utpräglad social roll kunde inte längre vara den personen på grund av 

kommunikationssvårigheter. Informanterna upplevde känslor av att inte känna igen sig 

själva längre utan såg nu enbart sitt handikapp (Dalemans, de Witte, Wade & van der 

Heuvel, 2009; Nyström, 2006; Parr, 2001, Parr, 2007). En av informanterna uttryckte att 

hon inte visste vem hon var längre och att det ledde till att hon kände sig totalt ensam 

(Nyström, 2006).  

 

Efter att ha drabbats av afasi medföljde ofta en stor känsla av ensamhet som spreds sig 

till alla domäner i det vardagliga livet (Dalemans et al, 2009; Nyström, 2006; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010).  Många av informanterna kände sig isolerade från omgivningen till 

och med från sina familjer. En del kände även skam över sin tillstånd. I situationer de 

inte kunde delta i på egen hand ville de helst inte engagera sig alls för att de då kände att 

de var en börda för andra och ville bara bli lämnade ifred (Dalemans et al, 2009). En del 

informanter beskrev även hur de ignorerades av andra människor och att de inte alltid 

behandlades som en person. De erfarde även att deras åsikter förbisågs på grund av att 

de hade svårt att uttrycka dessa (Parr, 2007). Informanterna uttryckte att de ville göra 

sina röster hörda och att de ville bli respekterade som person (Dalemans et al, 2009).  

 

Frustration var en gemensam faktor hos många av informanterna (Nyström, 2006; Parr, 

2001; Parr, 2006). Informanterna beskrev att när de först drabbades av afasi och inte 

kunde tala alls så infann sig ett lugn över situationen. När dock kommunikationen sakta 

började komma tillbaka så försvann lugnet och informanterna blev successivt mer 

frustrerade. De blev arga när de inte kunde förstå andra människor eller uttrycka vad de 

själva ville ha sagt. Informanterna menade att vara fullmedveten av situationen blev 

både skräckingivande och förnedrande trots att kommunikationen successivt blev bättre. 
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Flertalet informanter menade på att de kände sig fängslade i sina kroppar och kände att 

de förlorat sin värdighet. De upplevde nu även en oro över att andra människor skulle se 

dem som tröga eller ointelligenta (Nyström, 2006).  

 

När det kom till att hantera sin nya situation på ett bra sätt så hade självförtroendet en 

essentiell roll. Med ett bättre självförtroende vågade informanterna delta mer och ta 

egna initiativ medan ett sämre självförtroende ledde till känslor av osäkerhet och 

nedstämdhet. Ett gott självförtroende minskade känslor av utanförskap (Andersson & 

Fridlund, 2002).  

 

Andra faktorer som var av vikt för att hantera de praktiska men också de känslomässiga 

förändringarna vid afasi var att ha en positiv attityd. Att acceptera sin situation och vara 

tacksam över det man har och att aldrig ge upp var komponenter till en mer hanterbar 

vardag. Informanterna upplevde även att det hjälpte att fokusera på förbättringar som 

sker och tänka på framtiden och att gå vidare i sitt liv förbättrade deras situation 

(Brown, Worrall, Davidson & Howe, 2010). En nyckelkomponent som många av 

informanterna menade på ledde till en bättre vardag var att ha humor, att kunna skratta 

åt jobbiga saker och ha självironi var av stor hjälp för dem (Brown et al, 2010; 

Davidson, Howe, Worrall, Hickson & Togher, 2008; Nyström, 2006).  

  

6.1.2 Att göra saker 

Känslan av att kunna utföra saker var viktig. När det var något som informanterna inte 

klarade av att göra så blev situationen negativ och det påverkade hur de såg på sitt liv 

med afasi. Att göra så mycket som de kunde och vara involverad i alla aspekter i det 

dagliga livet ledde till att fokus inte hamnade på deras handikapp utan på det som de 

klarade av (Brown et al, 2010). 

De dagliga aktiviteter som informanterna utförde var oftast inomhusaktiviteter som 

utfördes i hemmet och var för det mesta passiva så som att kolla på TV. Andra 

aktiviteter som utfördes tog även längre tid än de gjort innan afasin och var ofta 

uppbyggda på rutiner (Nätterlund, 2010). Informanter med afasi visade även på att de 

deltog i mindre aktiviteter och spenderade mer tid framför TV:n än människor i samma 

ålder som inte hade afasi (Davidson et al, 2008).  
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De flesta av informanterna beskrev hur de var rädda att gå ut själva och göra saker på 

egen hand och att de ledde till att de kände sig begränsade (Nätterlund, 2010). Många av 

informanterna var väldigt ovilliga att gå ut och en del ville knappt lämna huset (Parr, 

2007). Att kunna göra och åstadkomma saker ledde till att informanterna fick en högre 

känsla av självständighet. De kände hur livet fick mer mening när de kunde utföra saker 

och de kände att de var till nytta. De mådde bättre när de fick göra saker (Brown et al, 

2010). 

 

6.2 I samspel med andra människor 

 

6.2.1 Att kommunicera med andra 

Svårigheterna med att kommunicera var för många ett stort hinder till att leva ett bra liv 

trots afasi. För andra kunde förbättringar av kommunikationsförmågan vara en 

motivation till ett mer positivt fokus på sin situation. Kommunikation sågs som 

oskiljaktigt från vardagssituationer och framkom som en underliggande faktor i väldigt 

många aspekter av informanternas liv. Där av var kommunikationsstrategier en viktig 

faktor för att kunna leva så bra som möjligt. (Brown et al, 2010) 

 

Oftast var det viktigt att försöka kommunicera trots svårigheter. Med stöd från andra 

människor och självförtroende så vågade vissa agera och ta egna initiativ till 

kommunikation och deltagande. Genom att man klarade av att kommunicera så ökade 

också känslan av att ha förmåga och genom det få mer självförtroende (Andersson & 

Fridlund, 2002).  Däremot fanns det många aspekter som tvärtom kunde skapa mer 

svårigheter. En aspekt som framkom tydligt var problematiken vid mycket ljud, rörelse 

och många inblandade i samtalssituationen (Andersson & Fridlund, 2002; Brown et al, 

2010; Dalemans et al, 2009; Davidson et al, 2008; Howe et al, 2010; Parr, 2001; 

Sjöqvist Nätterlund, 2008). Andra faktorer som försvårade var när människor pratade 

fort och bytte ämnen snabbt. Då upplevde många att de inte kunde hänga med i 

konversationer och missade då information, vilket gjorde det ännu svårare att sen själv 

ta initiativet att prata. (Dalemans et al, 2009). Andra människor kunde också agera och 

bete sig på ett sätt så förståelsen och lyssnandet försvårades i en konversation och också 

kunde svårigheterna gälla både verbala uttryck och kroppsspråk (Howe et al, 2010). 
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Informanterna intog ofta en passivt lyssnande roll i ett samtal och om inte 

förutsättningar fanns så förblev de också oftast så. Tid var en viktig faktor till att själv ta 

ordet och bli aktiv i samtalet (Davidson et al, 2009). Andra faktorer som upplevdes som 

underlättande för att bli aktiv i ett samtal var när personen man kommunicerade med 

hade kunskap om afasin, visade intresse genom nyfikenhet, uppvisade tålamod, hade ett 

tydligt språk och talade långsamt. (Dalemans et al, 2009) 

 

6.2.2 Relationer till  familj och vänner 

Betydelsen av att ha meningsfulla relationer med andra människor, som gav stöd och ett 

positivt fokus, framkom som en viktig aspekt i upplevelsen av att leva bra trots afasi 

(Brown et al 2010; Dalemans et al, 2009; Andersson & Fridlund, 2002; Sjöqvist 

Nätterlund 2010).  Med stöd från familj och vänner kunde självförtroendet och känslan 

av att själv ha förmåga öka vilket gjorde att informanterna upplevde det som om 

kommunikationssvårigheterna minskade (Andersson & Fridlund, 2002). Det 

emotionella stödet var av stor vikt speciellt från de personer som stod informanten 

närmast. Många beskrev att stödet från familj och vänner var konstant, de fanns där i 

bakgrunden och accepterade informanten för den hon eller han var. Det var också av 

stor vikt att inte bli behandlad annorlunda av familj och vänner efter ha blivit drabbad 

av afasi och därför var det bra med personer i ens närhet som kände informanten väl 

innan hon eller han blev drabbad av stroke (Brown et al, 2010). Även uppmuntran och 

hjälp i vardagen med exempelvis telefonsamtal sågs som viktigt stöd från familj och 

vänner (Sjöqvist Nätterlund, 2010). En annan aspekt av betydelsen av familj och vänner 

var också vikten av att han någon att bry sig om, vilket upplevdes som givande och 

stödjande (Brown et al, 2010). Att ha ett djur omkring sig upplevdes också som ett stöd 

enligt några informanter då djur inte dömde eller såg informanten annorlunda på grund 

av afasin (Brown et al, 2010; Howe et al, 2010). 

Inom familjen fanns också problematiken kring att vara förälder och kommunicera med 

sitt barn. Känslan av att vara en dålig förälder var närvarande ibland då svårigheten att 

vara ett stöd och kunna förklara saker för sitt barn var stor (Sjöqvist Nätterlund, 2010). 

 

Efter att ha drabbats av afasi efter en stroke upplevde de flesta att deras sociala nätverk 

hade minskat och att svårigheten att hålla kontakten med familj och vänner försvårats 

till stor del (Brown et al ,2010; Cruice, Worrall & Hickson, 2007; Dalemans et al, 2009; 

Davidson et al, 2009; Parr, 2007; Sjöqvist Nätterlund, 2010). Antal vänner och bekanta 
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hade minskat betydligt och de som fanns kvar var ofta nära och/eller gamla vänner. 

Antalet dagliga sociala situationer hade också minskat i jämförelse med innan 

informanten drabbats av stroke (Cruice et al, 2007). Överlag hade sociala aktiviteter 

minskat och mindre planer gjordes för att träffa vänner eller för att delta i andra sociala 

sammanhang. Däremot hade andra aktiviteter ökat i takt med mindre sociala kontakter 

som exempelvis tv-tittande och andra strukturerade aktiviteter som inte krävde för 

mycket kommunikation (Davidson et al, 2009). Dock uttrycktes det en önskan om att 

kunna träffa fler vänner och delta i mer sociala aktiviteter (Cruice et al, 2007; Davidson 

et al, 2009). 

 

En social aktivitet som var av stort värde var att träffa andra stroke och afasidrabbade 

människor och dela erfarenheter vilket gav en känsla av gemenskap (Andersson & 

Fridlund, 2002; Brown et al, 2010; Dalemans et al, 2009; Davidson et al, 2009; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010). För de flesta var dock förlusten av arbetskollegor ett faktum då 

majoriteten inte hade återgått till arbete. Att hålla kontakten med arbetskollegor 

upplevdes extra svårt då bristen på kunskap om hur man skulle kunna kommunicera 

informanterna var utbredd på många arbetsplatser (Parr, 2007).  

 

6.2.3 Andra människors attityder 

Attityder hos andra människor såsom fördomar, okunskap och ömkan upplevdes som ett 

hinder till att kunna leva ett normalt liv (Howe et al, 2010; Parr, 2001). Bristen på 

kunskap och negativa attityder fanns överallt. Det fanns bland vänner och familj men 

också upplevdes sjukvårdspersonal ibland ha en förminskande attityd och brist på 

kunnande kring afasi (Parr, 2007). Andra människors attityder kunde också göra 

informanten passiv i olika situationer. Exempelvis så beskrivs en familjemedlem som 

alltid svarade och gjorde saker i informantens ställe i stället för att låta hon eller han 

komma till tals och själv agera. Tvärtom kunde en positiv attityd från en annan 

människa främja informanten till att själv delta och prata (Howe et al, 2010). 

 

Vissa informanter beskrev en känsla av att människor undvek dem och att det verkade 

finnas en rädsla att kommunicera med en afasidrabbad människa. Vidare upplevdes det 

också att informanterna ibland inte sågs som en hel person, i vissa fall så blev de till och 

med behandlade som lite tröga och ointelligenta (Dalemans et al, 2010). 



  
 

14 

Attityder från tidigare vänner upplevdes också stundtals som negativa då de inte kunde 

se samma person hos informanten som funnits där innan afasin. Informanterna kunde 

också känna att de blev ignorerade av andra människor, ibland genom att de bara såg 

dem för deras handikapp eller att de inte såg dem alls och tog alldeles för lätt på deras 

kommunikationssvårigheter. Resultatet av dessa attityder var en känsla av ökad 

ensamhet (Nyström, 2006). 

 

6.3 I samspel med samhället 

 

6.3.1 Att förstå information 

Ett hinder som tydligt framkom för att kunna delta i samhället var bristen på tydlig 

information (Howe et al, 2010; Parr, 2001; Parr 2007).  Ofta var information om 

rättigheter och skyldigheter svår att både nå och förstå. Svår att nå genom att miljöerna 

ute i samhället sällan var anpassade med ofta mycket ljud, rörelse och behov av verbalt 

språk, och svårt att förstå genom att skriftlig information sällan är förenklad eller 

anpassat (Parr, 2001). Annan information som ansågs svårtillgänglig var exempelvis 

busstidstabeller men också samhällsinformation från myndigheter eller information från 

banken. Detta upplevdes hindrande men om informationen var anpassad och tydlig, 

både i skrift och verbalt, kunde informanterna ibland ta informationen till sig och på så 

sätt känna sig delaktiga (Howe et al, 2010). 

 

6.3.2 Att få delta 

Att få vara delaktig och fortfarande få ha en roll i samhället upplevdes som viktigt och 

extra tydligt blev den rollen påverkad när informanterna inte kunde återvända till sin 

arbetsplats. Av de få som återgick i arbete efter ha drabbats av afasi var ibland 

upplevelsen negativ då kunskap, anpassning och stöd på arbetsplatsen var bristfällig 

(Parr, 2001). Inte bara på arbetsplatser saknades det kunskap om afasi utan 

informanterna upplevde även kunskapsbrist i andra delar av samhället exempelvis inom 

sjukvården. Där upplevdes bristen på kunskap främst inom den kommunala vården 

medan logopeder och experter på ämnet framstod som ett bra stöd (Sjöqvist Nätterlund, 

2010). 

 

Andra områden som var svårtillgängliga på samhällsnivå var kollektivtrafiken, 

automatsystem såsom parkeringsautomater och bankomater men även var myndigheter 
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dåligt anpassade exempelvis hos polisen där en anmälan upplevdes väldigt svår att 

utföra (Howe et al, 2010). Ofta undvek informanterna dessa moment om möjligt, precis 

som de gärna undvek att gå till affären utan stora sedlar då det fanns en rädsla att 

missförstå vad saker kostade och med en stor sedel så slapp informanten själv räkna hur 

mycket kontanter som behövdes för en viss summa (Nyström, 2006).  

Dessa olika faktorer ihop med bristen på stöd, service och kunskap om afasi sågs som 

faktorer som hindrade delaktighet. Förslag på faktorer som kunde öka delaktigheten var 

olika tekniska hjälpmedel exempelvis smarta mobiltelefoner, mer tydlig och klar 

information och inte minst att kunskapen om afasi ökade (Howe et al, 2010). Ett annat 

fynd var att delaktigheten var mer tillgänglig hos informanter som levde i mindre städer 

eller byar i jämförelse med de som bodde i en större stad. I mindre städer och byar var 

miljöerna och människorna mer bekanta, människor där kände till informanten och 

dennes svårigheter vilket gjorde det enklare att delta, gav mer gemenskap och mindre 

ensamhet (Dalemans et al, 2010). 

 

7. Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

Urvalet gjordes dels med stöd av den urvalsprocess som Forsberg & Wengström (2013) 

beskriver och dels genom en provsökning. Att använda aktuell forskning från 2000 och 

framåt visade sig vara en bra begränsning som gav ett lagom stort urval att systematiskt 

gå igenom och läsa. Nackdelen är att studier som matchat uppsatt syfte kan gått 

förlorade genom begränsningen då syftet med litteraturstudien inte är helt beroende av 

aktuell forskning utan hade kunnat inkludera studier som varit äldre. Samtidigt 

framkom det av provsökningen att forskningen kring afasi har utvecklats mer och har 

sin tyngd under 2000-talet och därför var begränsningen tillförlitlig.  

Efter att ha läst ett antal case-reports och självbiografier konstaterades svårigheter med 

dess kvalitetsgranskning. En ytterligare svårighet sågs även i att sammanställa dess 

innehåll tillsammans med de inkluderade studiernas innehåll. Där av listades sådana 

publikationer till exklusionskriterier. 

 

De använda databaserna Cinahl, PubMed och PsychINFO täcker många områden som 

exempelvis omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). Genom 
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provsökningen testades olika sökord så att de slutgiltliga sökorden faktiskt täckte ämnet 

och uppsatt syfte. Sökorden anpassades så att de användes korrekt i databaserna och på 

så sätt täckte de av området i stor utsträckning. Vid närmare granskning av artiklarnas 

egna sökord framkom dock att sökordet communication kunde använts i 

sökningsförfarandet för att få fler artiklar som matchade uppsatt syfte.  

 

Genom en manuell sökning så anträffades mycket material men efter en genomgång så 

återfanns det materialet som var av intresse också i sökningsförfarandet. Därför tillkom 

inget nytt material via denna sökning. 

Efter det egentliga sökningsförfarandet framkom det också att sökningen i Pubmed inte 

gav något resultat i form av nya artiklar. Därmed hade sökning i Cinahl och PsychINFO 

räckt för att täcka av området men hade sökningen utökats med fler sökord som 

communication så kanske även Pubmed hade bidragit med artiklar till denna studie.  

 

Resultatet av den slutgiltliga sökningen gav 14 artiklar. Efter genomgång och 

granskning reducerades antalet till 10 artiklar. Artiklarna täckte området på olika nivåer 

och vid genomgång av deras resultat så var de av tillräcklig bredd för att kunna besvara 

uppsatt syfte. Endast en artikel var av kvantitativ ansats. Forsberg & Wengström (2013) 

skriver att en studie som syftar på att förstå och belysa erfarenheter och upplevelser ger 

oftast en kvalitativ ansats vilket kan förklara frånvaron av kvantitativa artiklar inom 

denna studie. Kvantitativa artiklar hittades under sökningen men matchade sällan 

uppsatt syfte och av de få som matchade så brast de i urval, design men fram för allt i 

mätinstrument. Att göra mätinstrument som passar en afasidrabbad framkommer som 

svårt i många studier, därav också många fynd av kvantitativa artiklar som just bara 

utvärderar olika mätinstruments validitet. I de kvalitativa artiklarna däremot så beskrevs 

alltid tillvägagångssättet hur man utförde intervjuerna på ett anpassat sätt.   

Artiklarna som valdes ut efter sökningsförfarandet kommer alla från västvärlden 

(Sverige, Holland och Australien) vilket också gör att studiens resultat endast kan 

överföras och spegla erfarenheterna av afasi i ett västland. Detta då sjukvård, 

rehabilitering och synen på afasi kan se olika ut världen över, men är relativt likadan 

inom västvärlden. Samtliga studier innehöll både män och kvinnor men ingen artikel 

framhävde att de funnit skillander mellan könen i fråga om hur det erfars att leva med 

afasi. Dock var det ingen artikel som specifikt sett till eventuella olikheter varken i kön 

eller i ålder. Därav är resultatet i denna litteratur studie endast överförbart till män och 
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kvinnor i vuxen ålder men samtidigt inte överförbart till en specifik grupp exempelvis 

yngre kvinnor. 

 

Granskningsmallar från Forsberg & Wengström (2013) användes och modifierades 

genom att i båda mallarna lägga till en fråga om det fanns ett etiskt resonemang. 

Mallarna utgjorde sedan grunden för kvalitetsbedömningen. Granskningen och 

efterföljande bedömning genomfördes initialt enskilt för att därefter gemensamt 

diskutera om varje artikel för att tillsammans komma överens om vilken kvalitet 

artiklarna hade utifrån granskningsmallen. Detta tillvägagångssätt kändes mer tillitsfullt 

än att ha ett poängsystem där artiklar som exempelvis både saknat etiskt resonemang 

och haft en bristfällig metoddel hade kunnat bli inkluderade. Två artiklar blev 

exkluderade genom denna granskning då enighet fanns att de uppfyllde för få kriterier i 

mallen för att kunna inkluderas. Den granskningsmall som presenteras i bilaga D 

användes bara till den kvantitativa artikeln som inkluderades, då den har modifierats 

beroende på artikelns design. 

 

Med hjälp av Forsberg & Wengström (2013) kapitel om innehållsanalys gjordes den 

analys som la grunden till resultatet. Genom att enskilt plocka ut utsagor ur alla artiklar 

och sedan jämföra dem med varandra så minskade risken för att översättningen från 

engelska till svenska var inkorrekt. Också ökade trovärdigheten då utsagor jämfördes, 

kondenserades och kodades både enskilt och tillsammans för att ingen väsentlig 

information skulle gå förlorad eller förvrängas. Alla artiklar, inklusive den kvantitativa, 

analyserades på detta sätt. Resultat togs även utifrån tabellerna ur den kvantitativa 

artikeln för att kunna analyseras, detta för att få optimalt med information. 

Efter utsagorna kodats och matchats i kategorier så framkom tre teman relativt enkelt. 

Artiklarnas resultat handlade alla om samspel men på olika nivåer. Där av kunde 

kategorierna sorteras in under sitt tema på ett självklart sätt. 

  

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa individers erfarenheter av sitt dagliga liv med 

förvärvad afasi efter en stroke. Vårt resultat visade på att efter informanterna drabbats 

av afasi så upplevde de en förändrad identitet och menade på att de inte längre kände 

igen sig själva. När en person har drabbats av afasi efter en stroke har det skett en direkt 

förändring i kroppen, en del av kroppen har nämligen blivit skadad. Dahlberg och 
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Segesten (2010) beskriver att det är just genom kroppen som varje individ erfar världen. 

Det är även genom kroppen som identiteten växer fram. De belyser även genom 

begreppet levd kropp att kroppen är sammanflätad med det själsliga inom oss. Så när vi 

då får en kroppslig skada så påverkas även den själsliga aspekten inom oss. Dahlberg & 

Segesten (2010) förklarar även att när kroppen befinner sig i välbefinnande så känner vi 

en samhörighet i tillvaron. När kroppen drabbas av sjukdom så påverkas då inte bara 

kroppen utan även hur vi ser på vårt samband i tillvaron omkring oss, inte bara 

omgivningen med andra människor utan även hur vi ser på oss själva. Detta var tydligt i 

vårt sammanställda resultat eftersom många av informanterna menade på att de inte 

uppfattade sig själva som samma person då de förvärvat afasi på grund av en stroke. 

Dock så hade många av dessa informanter även fått andra konsekvenser efter sin stroke 

och inte enbart afasi, exempelvis mobiliseringssvårigheter vilket kan ha bidragit till 

känslor av identitetsförvirring.  

 

Vårt resultat visade på att kommunikationen var oskiljbar från vardagen och 

kommunikationssvårigheterna upplevdes av informanterna som ett stort hinder. Eide & 

Eide (2009) belyser hur kommunikationen är en del av oss och att vi har kommunicerat 

med vår omgivning sen den dagen vi föddes. Dahlberg & Segesten (2010) poängterar 

att det verbala språket dominerar den mänskliga kommunikationen. När då 

kommunikationen, speciellt den språkliga, upplevs som ett hinder framkom det i 

resultatet att känslor av frustration ofta uppkommer. I resultatet framkom det att 

informanterna ofta tog en passiv lyssnade roll i samtal och stannade där om inte 

förutsättningarna förändrades. Därmed hamnade informanterna endast i en mottagare 

roll och frågetecken kan då uppkomma om budskapet kommit fram eftersom de aldrig 

går in i en sändare roll och kommunikationsförutsättningar försämras och upplevs 

hindrande (Eide & Eide, 2009). 

 

Efter det att informanterna drabbats av afasi så upplevdes en minskning i deras sociala 

nätverk visade vårt resultat, framförallt var det just vänskaper som förlorades. Eftersom 

människan är i kontakt med världen via sin kropp innebär detta att kontakten mellan 

människor går igenom den levda kroppen. Relationer infinner sig därmed i en 

mellankroppslighet eller mellanmänsklighet (Dahlberg & Segesten, 2010). När då en 

persons kropp befinner sig i ohälsa och välbefinnande uteblir så reflekterar vi utifrån 

vårt resultat att de mellanmänskliga eller mellankroppsliga relationerna påverkades. I 
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och med att det var just vänskaper som gick förlorade diskuterar vi att familj- och släkt 

band kan vara mer bestående och förlitar sig mindre på sociala interaktioner än vad 

vänskapsband kan göra. Detta eftersom det är just kommunikationen som används för 

att komma närmare och anknyta till andra människor (Eide & Eide, 2006). I vårt 

sammanställda resultat visar detta sig tydligt genom beskrivningen av hur sociala 

nätverk krympte och vänner förlorades efter att ha drabbats av afasi. Något som även 

blev en konsekvens av kommunikationssvårigheter var att känslan av ensamhet ökade 

hos informanterna och de kände sig mer isolerade från omgivningen.   

 

I resultatet identifierades att det var viktigt att få fortsätta vara delaktig i samhället. 

Dock så försvårades det ofta på grund av kunskapsbrist i samhället, inte bara på 

arbetsplatser men även inom sjukvården. I och med att det är genom den levda kroppen 

som vi förmedlar oss till vår omgivning och andra människor kan denna förmedlande 

möjlighet utebli när det finns en störning i kroppen (Dahlberg & Segesten, 2010).  Vid 

afasi så kan därmed denna förmedlande möjlighet utebli. Vid kontakt med miljöer som 

är svåra och oanpassade för en afasidrabbad så försvåras denna förmedling desto mer, 

vilket leder till att svårigheten att delta ökar. Därav behövs inte bara en ökad kunskap 

inom samhällets alla plan utan också krävs en anpassning av offentliga miljöer för att 

komma underlätta delaktigheten. 

 

Denna studies resultat visade att god kunskap om afasi inom sjukvården gav ett bra 

stöd. Detta stöd byggs upp genom god omvårdnad som centreras i patientens livsvärld 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Sundin, Jansson & Norbergs (2000) studie menar på att 

god omvårdnad vid förvärvad afasi ska genomsyras av en öppenhet för patienten. Detta 

genom att ge förutsättningar för patienten att få möjlighet att kommunicera sin vilja. 

Omvårdnaden bör då fokusera på att ge tid, skapa en lugn miljö, bygga upp en god 

relation och genom att stanna kvar i patientens tystnad för en reflekterande paus 

(Sundin, Jansson & Norberg, 2000). Detta går att knyta till vårt resultat som också visat 

på att det var svårt att få vara delaktig vid samtal om förutsättningarna inte är goda. 

 

8. Förslag på fortsatt forskning 

Flera av artiklarna som inkluderades i studien belyste miljöfaktorer som upplevda 

hinder för den afasidrabbade. Vidare forskning borde vara att gå djupare på dessa 

miljöfaktorer för att få fram konkreta förslag på vad som behöver förändras i samhället 
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och hur detta kan göras. Detta hade ingen av inkluderade artiklar utan de beskrev endast 

problematiken.  

 

Också inkluderades flertalet artiklar som beskrev hur identiteten förändrades och hur 

känslor av isolering och ensamhet upplevdes efter ha förvärvat afasi. Detta var dock inte 

det centrala i dessa artiklar utan fynd som hade dykt upp efterhand. Fortsatt forskning 

borde därför också riktas till att djupare undersöka den identitetskris som den 

afasidrabbade kan genomgå och försöka förklara hur ensamhet och isolering kan brytas.   

Vid genomgång av kunskapsområdet som matchade uppsatt syfte beskrev alla artiklar 

hur man hade anpassat och tänkt kring intervjuer och enkäter vid datainsamling, då 

afasidrabbade är en svår grupp att forska kring på grund av 

kommunikationssvårigheterna. En artikel (Dalemans et al, 2009) hade även bilagor med 

hur man hade arbetat med bilder och symboler men också vad och hur man hade ställt 

frågor för att få ut det mesta ur intervjuerna. Det var dock bara en artikel som hade detta 

med. Så när fortsatt forskning ska bedrivas så anser vi att hur datainsamling har gjorts 

för att anpassa vid afasi, så behöver detta redovisas och beskrivas på ett tydligare sätt, 

och då gärna som Dalemans et al (2009) har gjort i sin artikel.    

 

9. Slutsats  

Att drabbas av afasi ger konsekvenser hos individen på en personlig, en mellanmänsklig 

och en samhällelig nivå. Genom att vara mindre delaktig, både som 

samhällsmedborgare men också som social varelse inom ett nätverk, så påverkades den 

afasidrabbades identitet och självförtroende. Dessa nivåer genomsyrades alla av 

kommunikation, där svårigheterna låg som grund för dessa konsekvenser. 

Kommunikationssvårigheter precis som konsekvenserna av dem är dock högst 

individuella vilket gör att livsvärldsperspektivet är det enda tänkbara 

omvårdnadsperspektivet. Därmed måste omvårdnaden vid afasi inte bara se till 

kommunikationssvårigheterna utan också vad konsekvenserna av dem blir. 

Konsekvenser kan motverkas genom att kunskap erhålls om hur 

kommunikationssvårigheter upplevs och därmed ge det stöd som kan behövas. 

Gemenskapen och stödet som upplevdes i en afasiförening som framkom i resultatet är 

en viktig del av rehabiliteringen och därför bör information och introduktion till en 

förening vara viktiga åtgärder i omvårdnaden.  
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Överlag behövs mer kunskap om afasi och vad det innebär. Resultatet visar att det inom 

sjukvården behövs mer utbildning i kommunikationssvårigheter och hur dessa erfars 

samt vilka kommunikationsstrategier det finns att använda sig av. Även den 

afasidrabbades familj och vänner upplevdes ha en bristande kunskap vilket skulle kunna 

förebyggas genom att en väl utbildad sjukvårdspersonal kan ge bättre och mer 

omfattande information om afasi och kommunikation. Genom att öka förståelse och 

kunskap kring afasi, både inom samhället och inom sjukvården, men också hos 

närstående, så kan också utanförskap motverkas och delaktighet främjas.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Sökning i Cinahl (utförd mellan 2013-02-28 - 2013-03-06) 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Inkluderade 

artiklar 

S1 Aphasia 

(H+) 

2161 0 0 0 0 

S2 Attitude 

(H+) 

131918 0 0 0 0 

S3 Quality of 

life (H+) 

33134 0 0 0 0 

S4 Emotions 

(H+) 

31110 0 0 0 0 

S5 

Experienc* 

115325 0 0 0 0 

S1 + 

Psychosocial 

factors (SH) 

180 180 102 18 1, 3, 6, 8 

S1 AND S2 96 96 73 9 4,1 

S1 AND S3 61 61 61 5 2 

S1 AND S4 34 34 34 4 10 

S1 AND S5 174 174 90 12 1, 5, 8, 9, 10  

 

(H+) = CINAHLheading + explode 

(SH) = Subheading 

* = Fritextsökning med trunkering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Bilaga 2: Sökning i PsychINFO (utförd mellan 2013-02-28 - 2013-03-06) 

 

 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa artiklar Artiklar 

inkluderade 

S1 Aphasia 

(T) 

2921 0 0 0 0 

S2 Attitude* 147025 0 0 0 0 

S3 Quality of 

life (T) 

17272 0 0 0 0 

S4 Emotion* 105176 0 0 0 0 

S5 

Experienc* 

188517 0 0 0 0 

S6 

Psychosocial 

factors (T) 

11924 0 0 0 0 

S1 AND S2 47 47 47 6 1, 4, 8  

S1 AND S3 44 44 44 8 5 

S1 AND S4 74 74 74 9 5 

S1 AND S5 244 244 154 8 8,9 

S1 AND S6 11 11 11 4 7,8 

 

* = Fritextssökning med trunkering 

(T) = Thesaurus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 

 

Bilaga 3: Sökning i PubMed (utförd  mellan 2013-02-28 - 2013-03-06) 

 

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa abstrakt Lästa fall Inkluderade 

artiklar nr 

S1 Aphasia 

(MeSH) 

3032 0 0 0 0 

S2 Emotions 

(MeSH) 

81123 0 0 0 0 

S3 Quality of 

life (MeSH) 

81315 0 0 0 0 

S4 Attitude 

(MeSH) 

143768 0 0 0 0 

S1/psycholog

y (SH) 

497 497 234 9 1, 5, 8 

S1 AND S2 45 45 45 3 0 

S1 AND S3 62 62 62 4 8 

S1 AND S4 35 35 35 3 4 

 

(SH) = Subheading  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  
 

 

Bilaga 4: Granskningsmallar 

 
Granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier har modifierats utefter 

granskningsmallar av:  

Forsberg, C. & Wengströms, Y. (2013). Att göra en systematisk litteraturstudie. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Kvalitativ Granskningsmall 

 

A: Syftet med studien 

 

Vilken kvalitativ metod har använts?  

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  

 

B: Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

 

Var genomfördes undersökningen?  

 

Urval -  Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

 

Vilken urvalsmetod användes?  

 

Beskriv undersökningsgruppen: 

Är undersökningsgruppen lämplig?  

 

C: Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet  

 Beskriv:  

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt? 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

 

 

Är data systematiskt samlade? 

 

D. Dataanalys  
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

 

Ange om: Teman är utvecklade som begrepp? Det finns episodiskt presenterade citat? 

De individuella  svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna? 

Svaren är kodade? 

 

 

Resultatbeskrivning:  

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

 



  
 

 

Är resultaten trovärdiga?  

 

Är resultaten pålitliga?  

 

Finns stabilitet och överensstämmelse? 

 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data: 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

 

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

 

Har resultaten klinisk relevans?  

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

 

Finns risk för bias?  

 

Vilken slutsats drar författaren?  

 

Håller du med om slutsatserna?  

Om nej, varför inte? 

 

Finns det etiska överväganden? 

 

 

Kvantitativ Granskningsmall för kvasi-experimentella studier 

 

A – syftet med studien 

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

 

Är designen lämplig utifrån syftet?  

 

B – Undersökningsgruppen 

 

Vilka är inklusionskriterierna? 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

 

Var genomfördes undersökningen? 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

 



  
 

 

C – Mätmetoder 

 

Vilka mätmetoder användes? 

 

Var reabiliteten beräknad? 

 

Var validiteten diskuterad? 

 

D – Analys 

 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Om nej, vilka skillnader fanns? 

 

Hur stort var bortfallet? 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

 

Var den statistiska analysen lämplig? Om nej varför inte? 

 

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

 

E – Värdering 

 

Kan resultatet generaliseras till annan population? 

 

Kan resultatet ha klinisk betydelse? 

 

Finns det etiska överväganden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Bilaga 5: Dataanalys 
 

Utsagor Kondenserad 

utsaga 

Kod Kategori Tema 

En del 

informanter 

berättade att det 

var svårt att 

behålla 

vänskaper efter 

sin stroke och 

menade på att de 

få som var kvar 

blev då extra 

viktiga.  

Förlorade 

vänskaper efter 

att ha drabbats av 

stroke.  

Vänner Relationer till 

familj och vänner  

I samspel 

med andra 

människor 

Många 

informanter 

upplevde att de 

inte hängde med 

i en konversation 

och att de ofta 

missade 

information. 

Upplevde 

svårigheter i att 

delta i samtal. 

Kommunikations

svårigheter 

Att kommunicera 

med andra 

I samspel 

med andra 

människor.  

Ett sätt att 

hantera 

situationen och 

behålla sin 

självkänsla var 

att använda sig 

av humor och 

självironi.  

Humor och 

självironi hjälpte 

att behålla 

självkänslan. 

Bibehålla 

självkänsla  

Känslomässiga 

förändringar 

I samspel 

med mig 

själv  

Informanterna 

fick en känsla av 

mening när de 

kunde utföra 

saker. 

Meningsskapand

e i utförandet av 

aktiviteter.  

Vikten av att 

aktivera sig.  

Att göra saker I samspel 

med mig 

själv  

Informanterna 

tyckte det var 

svårt att förstå 

information om 

rättigheter, 

skyldigheter och 

samhällsinformat

ion. 

Svårt att förstå  

information inom 

samhället. 

Svårförståelig 

informantion 

Att förstå 

informantion 

I samspel 

med 

samhället  



  
 

 

Afasidrabbade 

upplevde 

svårigheter att få 

delta i samhället 

för det ansåg att 

det fanns för 

många faktorer 

som hindrade 

dem såsom 

procedurer som 

kräver verbal 

kommunikation, 

exempelvis 

beställa taxi. 

Afasidrabbade 

upplevde 

hindrade faktorer 

när det kom till 

att kunna delta i 

samhället. 

Samhällshindran

de faktorer till 

deltagande 

Att få delta  I samspel 

med 

samhället 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
 

Bilaga 6: Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Land 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Andersson, S. & 

Fridlund. B. 

2002 

Sverige 

The aphasic person's 

views of the encounter 

with other people: a 

grounded theory 

analysis. 

Journal of Psychiatric 

and Mental Health 

Nursing 

Att från ett 

sjuksköterskeperspektiv 

generera en teoretisk 

modell om vad 

personer med afasi 

upplever i mötet med 

andra människor. 

Kvalitativ, grounded 

theory. Genom semi-

strukturella intervjuer 

har datainsamling skett, 

tills teoretisk mättnad. 

Totalt 12 informanter. 

Att interagera influeras 

av stödet individen får i 

mötet med andra 

människor, vilket kan 

ge ökad förmåga vid 

bra stöd, men en 

försämrad förmåga om 

stödet upplevs dåligt. 

Hög 

2. Brown, K., Worrall, 

L., Davidson, B. & 

Howe, T. 

2010 

Australien 

Snapshots of success: 

An insider perspective 

on living successfully 

with aphasia. 

Aphasiology 

Att utforska hur 

människor lever bra 

trots sin afasi, genom 

att se utifrån individen 

med afasis perspektiv. 

Kvalitativ tolkande 

fenomenologi. Semi-

strukturerade intervjuer  

utfördes med 25 

informanter. 

Fotografier som 

informanterna tagit 

innan intervjuerna 

användes som stöd och 

struktur i intervjuerna. 

Hur man lever bra trots 

afasi är individuellt 

men faktorer som ofta 

påverkar är relaterade 

till att ha bra aktiviteter, 

betydelsefulla 

relationer och ett 

positivt tänkande kring 

sitt liv och sin kamp för 

kommunikation. 

Medel 



  
 

 

3. Cruice, M.,Worrall, 

L. & Hickson, L. 

2007 

Australien 

Quantifying aphasic 

people's social lives in 

the context of non-

aphasic peers 

Aphasiology 

Att beskriva äldre 

personer med afasis 

sociala kontakter och 

aktiviteter och jämföra 

hur de ställer sig i 

kontrast med sociala 

kontakter och 

aktiviteter hos äldre 

personer utan afasi.  

Kvantitativ, icke-

experimentiell studie.  

En undersökningsgrupp 

på 101 respondenter var 

intervjuade för att 

besvara 

självskattningsformulär. 

Deskriptiv statistik 

användes.  

Individer med afasi 

hade färre sociala 

kontakter, och hade ett 

mindre antal vänner. 

De utövade även färre 

aktiviteter. 

Hög 

4. Dalemans, RJP., de 

Witte, L., Wade, D. & 

van der Heuvel, W. 

2009 

Holland 

Social participation 

through the eyes of 

aphasia 

International journal of 

Language and 

Communication 

Disorders 

Att undersöka hur 

människor med afasi 

upplever sitt sociala 

deltagande och att få en 

inblick i de faktorer 

som påverkar 

deltagande. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Informanter var både 

människor med afasi 

och deras närstående, 

totalt 25 informanter. 

Förde dagbok med  

följande intervjuer, 

först individuellt sedan 

i fokusgrupp. 

Det sociala deltagandet 

hade förändrats efter att 

ha drabbats av afasi. 

Ensamhet var en 

utbredd känsla, då de 

ville vara delaktiga. 

Faktorer som påverkar 

delaktighet var  

personliga, sociala och 

miljömässiga. 

Medel 



  
 

 

5. Davidson, B., Howe, 

T., Worrall, L., 

Hickson, L. & Togher, 

L. 

2008 

Australien 

Social participation for 

Older People with 

aphasia: The impact of 

Communication 

Disability on 

Friendships. 

Topics in Stroke 

Rehabilitation 

Att beskriva den 

vardagliga 

kommunikationen 

mellan vänner hos äldre  

som har och som inte 

har afasi och att 

undersöka hur 

konversationer vänner 

emellan med en person 

med afasi ser ut. 

Kvalitativ, etnografisk 

metod. 30 informanter 

varav 15 med afasi 

förde dagböcker över 

sociala aktiviteter. 

Observationer utfördes 

vid tre tillfällen för 

varje informant och 

fältanteckningar 

gjordes. 

Individer med afasi 

hade mindre sociala 

nätverk, hade färre, 

kortare konversationer 

och deltog i färre 

sociala aktiviteter än de 

som inte hade afasi. 

Kommunikationen 

vänner emellan var 

även mer begränsad hos 

personer med afasi. 

Medel 

6. Howe, T., Worrall, L. 

& Hickson, L. 

2008 

Australien 

Interviews with people 

with aphasia: 

Environmental factors 

that influence their 

community 

participation. 

Aphasiology 

Att undersöka vilka 

faktorer i närmiljön 

som hindrar respektive 

stödjer ett deltagande i 

samhället för 

människor med afasi. 

Kvalitativ manifest 

innehållsanalys. 25 

informanter deltog i 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

Olika faktorer som 

förhindrar eller  

underlättar deltagande 

var relaterade till andra 

människor, faktorer i 

den fysiska närmiljön   

och i olika sociala 

miljöer. 

Hög 

7. Nyström, M. 

2006 

Sverige 

Aphasia – an existential 

loneliness: A study on 

the loss of the world of 

symbols. 

International Journal 

of Qualitative Studies 

on Health and Well-

being 

Att analysera de 

existentiella 

konsekvenserna av 

afasi och av kampen för 

att återfå förmågan att 

kommunicera. 

Kvalitativ hermaneutisk 

metod med ett 

livsvärldperspektiv. 9 

informanter deltog i 

ostrukturerade 

intervjuer. 

Att förlora tal/skriv 

eller läsförmåga  kan 

leda till känslor av 

utanförskap, 

underlägsenhet och 

skam. Betydelsefulla 

relationer kan däremot 

leda till en känsla av 

gemenskap. 

Hög 



  
 

 

8. Parr, S. 

2001 

Storbritannien 

Psychosocial aspects of 

aphasia: Whose 

perspectives? 

Folia Phoniatrica et 

Logopaedica 

Att undersöka 

innebörden med att ha 

afasi genom att se till 

konsekvenserna under 

en längre tid och se 

betydelsen av dessa  i 

informanternas liv. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Studien pågick i över 

2,5 år med hjälp av 

flera författare. 50 

informanter deltog i 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

Afasi påverkar 

individens identitet, 

sociala liv och 

delaktighet i samhället. 

Individer anpassar sig 

olika med sin afasi och 

beroende på hur andra 

agerar förhindras eller 

underlättas 

kommunikation. 

Medel 

9. Parr, S. 

2007 

Storbritannien 

Living with severe 

aphasia: Tracking 

social exclusion 

Aphasiology 

Belysa personers 

erfarenheter av afasi i 

vardagen samt 

dokumentera socialt 

utanförskap såsom den 

framträdde i det dagliga 

livet.  

Kvalitativ etnografisk 

studie. 20 informanter 

deltog. Observationer 

under tre olika tillfällen 

användes som 

datainsamlingsmetod. 

Socialt utanförskap av 

personer som kämpar 

med 

kommunikationssvårig

heter kan förbättras 

genom att träna vårdare 

och att gynna support 

för kommunikation.  

Medel 

10. Sjöqvist Nätterlund, 

B. 

2010  

Sverige 

A new life with 

aphasia: Everyday 

activities and social 

support 

Scandinavian Journal 

of Occupational 

Therapy 

Att beskriva 

upplevelsen av 

vardagliga aktiviteter 

och socialt stöd i sitt 

dagliga liv hos 

individer med afasi. 

Kvalitativ, deskriptiv 

metod.  

20 informanter deltog i 

ostrukturerade 

intervjuer.  

 

Det är av vikt av att 

människor med afasi 

deltar i dagliga 

aktiviteter. För att 

kunna göra detta 

behöver de konsekvent 

och ofta långvarig 

rehabilitering.  

Hög 



  
 

 
 

 


