
 

 

 

Självständigt arbete 15hp 

Att leva med afasi. 
En systematiskt litteraturstudie  
 

Författare: Pavol Fabiny 

Termin: HT13 

Ämne: Vårdvetenskap 

Kurskod: 2VÅ60E 



  
 

i 
 

Sammanfattning 
 

 

 

Bakgrund  
Varje år insjuknar i Sverige cirka 12 000 personer i afasi. Afasi är en språk- och 

kommunikationsstörning som uppkommer i samband med hjärnskada. Patienter med afasi 

blir ledsna och frustrerade på grund av missförstånd som ofta uppstår i kommunikation med 

andra. 
 

 

Syfte  
Att beskriva patienternas erfarenheter av sitt vardagliga liv med afasi. 

 

 

Metod 

En systematisk litteraturstudie som grundades på vetenskapliga artiklar. Artiklarna söktes  i 

databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO samt via manuell sökning. Artiklarna  

kvalitetsgranskades och analyserades enligt Forsberg och Wengström (2013). Som 

referensram användes kommunikationsteori enligt Eide och Eide (2009),  livsvärldsteori av 

Dahlberg och Segesten (2010) och begreppet lidande enligt Eriksson (2001).  

 

 

Resultat 

Utifrån patienternas erfarenheter av sitt vardagliga liv identifierades fyra kategorier: 

vardagliga aktiviteter, socialt engagemang, känslor vid afasi och kommunikation. 

 

 

Slutsatser 

Afasi  påverkar patienternas vardagsliv och har väsentliga konsekvenser för vardagliga 

aktiviteter, socialt engagemang, känslor  och kommunikation. Mer kvantitativ forskning 

behövs till  att  skapa jämvikt  i omvårdnadsforskningen eftersom majoriteten av den   i 

dagsläget är  kvalitativ.  Det behövs även kunskap om  hur demografiska  skillnader  

påverkar patienternas erfarenheter att leva med afasi, samt  hur afasi påverkar familjen i sin 

helhet ur patientens perspektiv för att kunna  tillämpa  helhetstänkande, välja  relevanta 

omvårdnadsåtgärder och lindra lidande. 

 

 

Nyckelbegrepp 

Afasi, vardagliga liv, patient, kommunikation, erfarenheter.  
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Inledning 

 

Tänk dig att du vaknar en morgon och inte kan stå på benen, inte kan lyfta armen och inte kan tala. Eller 

tänk dig att du är ute och cyklar, du ska korsa vägen, ser dig noga för, men en bil kommer alltför fort… 

Du slår huvudet i asfalten, och när du vaknar upp på sjukhuset, förstår du inte varför alla omkring dig 

pratar så konstigt. Och varför förstår inte andra vad du säger?  

Du har fått afasi. 

( Corneliussen, 2010, s. 9). 

 

 

Vid afasi är förmågan att tänka klart bevarad, men tal uttryck och i vissa fall även 

förståelseförmåga för talet är skadat ( Bergström, 2007). Av egen erfarenhet från sjukvården 

vet  jag att vårdande av  patienter med afasi ofta upplevs som besvärligt.  Patienterna med 

afasi  blir många gånger ledsna och frustrerade eftersom de blir ofta missförstådda i  

samband när deras tankar, åsikter, behov och önskningar förmedlas genom tal.  Det är oftast 

genom tal  som  kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten sker.  Jag vill med 

denna systematiska litteraturstudie få bredare kunskap om hur patienter erfar att leva sitt  

vardagsliv med afasi. Kunskapen ska förhoppningsvis hjälpa flera och underlätta vid 

vårdande av afasidrabbade  patienter. 

 

Bakgrund 

Afasi 

Synen på afasi har förändrats genom tiden. Fram till 1800-talet tolkades afasi som en 

minnesstörning som gjorde att drabbade personer inte kunde minnas ord, eller att det var en 

förlamning av tungan som orsakade talsvårigheter. Idag vet vi att afasi förekommer efter en 

skada i hjärnan (Bergström, 2007).  

Afasi är en språk- och kommunikationsstörning som uppstår i samband med hjärnskada. 

Den drabbar både kvinnor och män, inte sällan  i produktiv ålder (Corneliussen, 2010).  

 Konsekvenser av afasi är funktionsnedsättning där språkliga förmågan påverkas 

(Afasiförbundet, 2013). 
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 Afasi former  

Formen av afasi bestäms genom skadans utsträckning och läge i hjärnan. Ofta handlar det 

om två områden som ligger i den vänstra hjärnhalvan. Ett främre språkområde och ett bakre 

språkområde. Skadan i främre språkområdet ger upphov till  en motorisk form afasi, även 

kallad expressiv afasi och orsakar svårighet att uttrycka sig i tal. Vid denna form av afasi är 

förståelse för uttalade ord bevarad (Svensson, 2007). Läs- och skrivsvårigheter i varierande 

grad är också förekommande  hos dessa patienter (Corneliussen, 2010). 

 Skadan i bakre språkområdet medför en sensorisk form av afasi som även kallas impressiv 

afasi och yttrar sig genom att förmågan att tala finns kvar men förståelsen för uttalade ord 

faller bort (Svensson, 2007). Läsa enstaka ord kan fungera hos  visa patienter  men att läsa 

meningar blir ofta ett problem (Corneliussen, 2010).  

Vid stor hjärnskada kan båda språkområden påverkas. Detta ger upphov till så  kallad  

global afasi ( Eide & Eide, 2009). Resultatet  blir en kraftigt begränsad språkförmåga med 

stora svårigheter att förstå eller utrycka sig  både muntligt och skriftligt (Corneliussen, 

2010). Eide & Eide (2009) påstår att trots skadan  är situationsförståelse, förståelse för 

tonfall, lukter, kroppsspråk och handlingar ofta bevarad samt att drabbade personer kan 

förstå enkla nyckelord och information baserade på bilder.  

 

Orsaker 

Varje år insjuknar i Sverige cirka 12 000 personer i afasi där stroke oftast förekommer som 

en av orsakerna (Afasiförbundet, 2013).  

Stroke  är en gemensam benämning för blödningar och blodproppar i hjärnan och  räknas 

till tredje vanligaste orsaken till död i Sverige. Den drabbar cirka 30 000 personer varje år 

(Strokeförbundet, 2013). Riskfaktorer i  betydelsen för utveckling av stroke är låg fysisk 

aktivitet, rökning, hög blodtryck, förmaksflimmer och diabetes (Norrving, 2007).    

Blödningar eller blodpropp i hjärna medför brist på syrerikt blod i drabbade områden som 

resulterar till hjärncellsdöd. Generella symtom vid stroke är halvsidig kroppsförlamning, 

känselbortfall samt språksvårigheter. Genom att tidigt uppsöka hjälp och med en snabb  

behandling minskas graden av hjärnvävnadsskada  markant. En behandlingsmetod som är  

mycket effektiv och  används vid  stroke orsakad av blodpropp är trombolys behandling. 

Vid behandlingen injiceras propplösande läkemedel i en armbågsven. Syftet är att lösa upp 

blodpropp och återställa blodflödet till  drabbade områden i hjärnan. Om stroke orsakas av 

blödning, är användning av blodstillande medicin eller neurokirurgiskt ingrepp en adekvat 

behandlingsmetod (Norrving, 2007).   

Att organisera vården i speciella stroke enheter, anses som  en av de viktigaste insatserna. 

Genom stroke enhetens specialutbildad personal som arbetar i team  med bestämt program 
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för utredning och behandling,  minskar risken för institutionsberoende och patientens död 

ungefär med en fjärdedel  jämfört med vård på vanlig  akutmottagning (Norrving, 2007). 

Stroke behandling kräver ett välfungerande samarbete mellan olika yrkesgrupper inom 

vården (Norrving, 2007). 

Även traumatisk hjärnskada som kan uppstå vid  trafikolyckor, idrottsskador och  

gatuvåld kan ge upphov till afasi (Afasiförbundet, 2013). Afasi kan också förekomma i 

samband med demenssjukdom, inflammation eller tumör i hjärnan (Hjärnfonden, 2013). 

 

Behandling 

Behandling av afasi sker genom rehabilitering där logoped har en betydande roll och syftar 

till att utveckla den språkliga förmågan (Afasiförbundet, 2013). Första kontakten med 

logoped samt initial bedömning av språkförmågan  sker ofta redan på stroke enheten 

(Corneliussen, 2010). Bergström ( 2007) hävdar att möjligheten att delta i vardagliga samtal  

redan under sjukhusvistelsen, samt  kontakt med den lokala afasiförening efterhand kan ses 

som ett gott stöd för många patienter. Hilari,  Northcott,  Roy,  Marshall, Wiggins, 

Chataway,  & Ames (2009) menar att ensamhet samt lågt socialt stöd hos afasidrabbade 

bidrar långsiktigt till utveckling av psykisk ohälsa. 

 

Patient 

Begreppet  patient  definierades  ursprungligen som: den lidande, den som tåligt prefererar 

eller  motstår någonting (Eriksson, 2001). Att vara patient ansågs också att kunna  ha  

passioner, lidelser och begärelser. I senare skede ändrades  tidigare definition och  

patientbegreppet fick  mera medicinsk innebörd  som  kopplades till sjukdom, diagnos och 

behandling. Patientbegreppet har även fått en socialpolitisk och administrativ innebörd, 

genom att den förenades med den officiella rätten till vård och ekonomiskt stöd för 

behandling (Eriksson, 2001).  

 

Vardagsliv 

Enligt Nyström (2009) är vardagslivet det enkla, vanliga livet med alla de dagar tills något 

särskilt inträffar.  Hon menar att insjuknande påverkar det vanliga livet samt  patientens sätt 

att se på möjligheter och svårigheter i vardagen. Vidare betonar hon att  kunskap om hur 

patienten ser på sin situation hjälper till att lättare kunna  planera omvårdnadsåtgärder som 

är relevanta i syfte att skapa ett väl fungerande vardagsliv för den enskilda patienten. 

Vardagslivet bör fungera skapligt för att patienten ska kunna uppleva välbefinnande trots 

sin sjukdom och vårdens inblandning. (Dahlberg & Segesten, 2010). 



  
 

4 

 

 

 

Sjuksköterskans roll 

Socialstyrelsen (2005) poängterar att sjuksköterskan ska  ha en humanistisk människosyn , 

använda helhetssyn och etiskt förhållning sätt. Detta innebär  bland annat att respektera 

patientens värdighet, självbestämmande, integritet samt att ta till vara på patientens och/ 

eller närståendes kunskaper och erfarenheter. Sjuksköterskan har kunskap om vad det 

betyder att ha en sjukdom men det är bara patienten som har kunskapen om hur sjukdomen 

erfars,  hur det är att leva med den, och vilken påverkan sjukdomen har på hans eller hennes 

liv (Dahlberg & Segesten, 2010). Kunskap om  hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande 

upplevs och påverkar  den individuella patienten i sitt livssammanhang, är viktigt för att 

vårdande ska kunna leda till att stödja och stärka individens hälsoprocesser (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

Genom livsvärldsteori framhävs människors ömsesidiga och personliga erfarenheter som 

består av allt som en person erfar och känner i sitt dagliga liv. Det kan handla om starka 

existentiella upplevelser eller olika handlingars praktiska innebörder i vardagen. I och 

genom livsvärlden utspelar sig även sjukdom, lidande, välbefinnande och hälsa. Adekvat 

kunskap och förmåga att inse vad hälsa och välbefinnande betyder för patienten , samt hur 

det är just för den enskilda individen att vara sjuk behövs, till att kunna ge en optimal vård 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Afasidrabbade patienter erfar världen exakt på samma sätt 

som andra personer gör. Problemet uppstår när de ska uttrycka sin erfarenhet av den 

(Dahlberg & Segesten, 2010). De har en direkt förståelse för världen men saknar förmågan 

att uttala den med hjälp av språket (Nyström, 2007). Med detta uppstår krav på 

sjuksköterskan att vara ännu mer öppen och följsam i möten med dessa patienter  än vanligt 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 En fungerande mellanmänsklig relation  mellan sjuksköterska och patient ligger till grund  

för en god vård som kan erbjuda lindrat lidande, välbefinnande och fungerande 

livsvärldsperspektiv där det finns en öppenhet för patienten ( Dahlberg, 2003 ). Ett öppet 

vårdandeperspektiv  kräver att sjuksköterskan har en förmåga att kommunicera med och 

genom det förstå sin patient (Dahlberg, 2003). 

Kommunicera betyder att utbyta meningsfulla symboler mellan två eller flera parter ( Eide 

& Eide, 2009).  Den mellanmänskliga kommunikationen handlar  om utbyte av information 

och innebörd. Det kan sker verbalt och icke verbalt. Vid verbal kommunikation utbyts 

meningsfulla symboler genom tal eller skrift. Icke verbal kommunikation betyder utbyte av 
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signaler genom rörelser, kroppshållning , ansiktsuttryck, beröring eller genom att använda 

rösten. Förenklat består grundämnen i kommunikationssituationen av sändare, budskap och 

mottagare. Sändare är den som utrycker budskap, exempelvis genom tal, och mottagare är 

den som lyssnar till den. Förutsättning för kommunikation är  även ett svar från mottagaren. 

Den informerar om hur sändarens budskap uppfattades ( Eide & Eide, 2009).  

Bergström ( 2007) beskriver en del kommunikationsalternativ som  underlättar 

kommunikation mellan patienter med afasi  och sjuksköterska. Hon menar att om patienten 

har nedsatt hörförståelse för det uttalade kan det vara lämpligt att sjuksköterskan under 

samtalet skriver när stödord, så att det viktigaste i samtalet lyfts fram,  samt att 

kommunikation underlättas  om den viktigaste information upprepas flera gånger. Vidare 

tycker hon att  samtalen och  själva kommunikation också  underlättas genom att använda 

sig frågor där  patienten kan svara jag eller nej , eller får ett förslag att kunna välja på. 

 Det  är lättare för patienten att ge respons på fråga som till exempel:  vill du ha din smörgås 

med skinka?, som på fråga: vilken pålägg vill du ha din smörgås med? Detta för att då 

behöver inte  patienten själv plocka fram orden. Lämpligt är även att sjuksköterska 

bekräftar den information som hon eller han har förstått, för att kunna eliminera 

missförstånd ( Bergström, 2007). 

Det är viktig att budskapet är förståelig för både sändare och mottagare och förmedlas med 

hjälp av samma kommunikativa koder eller teckensystem. Kommunikativa koder och 

teckensystem  kan ha både språklig och kulturell innebörd.  Missförstånd uppstår lätt om 

innebörden inte har ungefär samma betydelse för båda parter ( Eide & Eide, 2009). 

Missförstånd som kan uppkomma i kommunikation mellan patienten  med afasi och 

sjuksköterskan  kan ge upphov till  lidande.  

Lidande som begrepp har sedan 1940-talet förskjutits och ersätts med mer medicinska  

termer: sjukdom, smärta och ångest. Dock kan ses en klar utveckling under senaste åren att 

åter använda begreppet lidande inom vårdvetenskaplig litteratur. Att använda begreppet 

smärta som synonym för lidande anses vara olämpligt eftersom de båda kan förekomma 

oberoende av varandra. Lidande kan ses ur olika dimensioner. Lidande kan vara  något 

negativ eller ont, något som plågar människan, något som människan måste leva med och 

utsättas för. Eller  kan lidande ses som något  positiv, en kamp eller en försoning. Som 

motsats till lidande används begreppet lust. Också detta begrepp framträder i olika 

dimensioner. Lust kan ses som något behov eller drivkraft, som längtan efter något, en 

önskan, begär eller en vilja. Lust kan även betyda något  positivt och livgivande som glädje, 
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liv, tillgivenhet eller kärlek. Lidande betyder en kamp mellan det goda och onda. En kamp 

mellan lusten och lidande. Upplevelse samt uttryck av lidande är subjektiv och helt unik för 

varje människa. Ofta uttrycks lidandet i form av smärta, ångest eller med hjälp av 

kroppsspråk. Detta gör att lidandet kan upptäckas genom observation. Genom ett öppet och 

lyhört förhållningssätt  kan sjuksköterskan förstå och hantera patientens lidande (Eriksson, 

2001).  

Ur en historisk synpunkt syftar vårdande till att lindra det mänskliga lidandet. Men 

utvecklingen ledde till,  att vården numera ofta skapar det mänskliga lidandet (Eriksson, 

2001). Det finns tre olika former av lidande som förekommer inom vården. 

Sjukdomslidande som  uppstår i samband med själva sjukdomen och behandlingen som 

sjukdomen kräver, vid vårdlidande ligger vårdsituationen bakom lidandes upplevelse  och 

livslidande är kopplat till det individuella  livet och för med sig  existentiella frågor 

(Eriksson, 2001).  

Problemformulering 

Afasidrabbade patienter erfar världen på samma sätt som  andra  människor gör. Däremot 

kan svårigheter uppstå när de vill förmedla sina unika upplevelse av den ( Dahlberg & 

Segesten, 2010). Eftersom afasi ofta medför en långvarig och inte sällan bestående språk- 

och kommunikations nedsättning kan möte mellan sjuksköterskan och den  afasidrabbade 

patienten förekomma i de flesta vårdinstitutioner och vid olika vårdtillfällen. Det är viktigt 

att tillämpa helhetssyn vid omvårdnad samt välja omvårdnadsåtgärder som är mest lämpliga 

för att lindra och inte onödigt skapa det mänskliga lidandet ( Dahlberg & Segesten, 2010). 

För att detta ska vara möjligt med hänsyn till att kommunikation i mötet med patienter med 

afasi är ofta problematiskt på grund av deras språk-och kommunikations nedsättning, bör 

sjuksköterskan ha kunskap om hur dessa patienter erfar att leva sitt vardagliga liv med afasi. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudien är att beskriva patienternas erfarenheter av sitt 

vardagliga liv med afasi. 

 

Metod 

En systematiskt litteraturstudie valdes för  att  systematiskt söka,  granska  och ställa 

samman aktuell forskning inom ett vald område. Kunskap från forskning utgör en viktigt 

del av evidensbaserat arbete (Forsberg & Wengström, 2013). 



  
 

7 

 

 

 

Inklusions- och exklusions kriterier 

Artiklarna till denna  studien skulle vara perr-reviewed, inkluderade  män och kvinnor i alla 

åldrar, var skrivna på engelska, svenska, tjeckiska och slovakiska. Artiklar skrivna från bara 

närståendes eller vårdares perspektiv exkluderades för att syftet är att beskriva erfarenheter 

av vardagligt liv ur  patientperspektiv.  

 

Sökningsförfarande 

Systematiska sökningar genomfördes i perioden 131018-131024  i hälso- och 

vårdvetenskapliga databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO (Forsberg & Wengström, 

2013). 

Utifrån problemområdet och syfte identifierades  sökord  som kan blir relevanta att använda 

(Forsberg & Wengström, 2013). Följande sökord valdes: aphasia, experience, attitudes. 

Först gjordes fritextsökning på orden var för sig i databasen Cinahl. Funktionen ’explode’ 

användes för att söka på bredden. Dessa sökningar resulterade till svårthanterligt antal av 

artiklar. I nästa steg avgränsades sökningen i Cinahl med hjälp av verktyg så kallad 

’subheadings’ till  sökorden aphasia and psychosocial factors. Resultatet blev bättre 

hanterbart mängd av artiklar.  Forsberg och Wengström (2013) menar, att resultaten från 

sökningen bör studeras med  tanke att hitta nya sökord som kan väljas utifrån nyckelord 

från intressanta artiklar. Nytt sökord som inkluderades vid nästa sökning var: emotions. 

Därefter kombinerades sökorden: experience, attitudes och emotions ihop i en ny sökning. 

Booleska sökoperatören som användes var  OR. Booleska sökoperatören OR används till att  

hitta referenser med samma innehåll samt utvidga själva sökningen  i syfte att få en bredare 

resultat  (Forsberg & Wengström, 2013).  Resultatet från denna sökningen gav en 

svårthanterlig  mängd av artiklar. Till sist kombinerades denna sökning med sökord: 

aphasia med booleska sökoperatören AND. Därmed begränsades sökningen och  ett 

smalare resultat har erhållits (Forsberg & Wengström, 2013).  

 För att säkerställa att bara granskade vetenskapliga  artiklar hittas används  i databasen 

Cinahl verktyget ’peer-reviewd’. Artiklarna från PubMed söktes med hjälp av MeSH 

termer. Det innebär att sökningen utgår från ämnesordlista som finns inlagda i själva 

databasen. Varje ämnesord har underrubriker som tillsammans skapar ett sökträd. Syftet 

med detta är att få en snävare resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Som sökord 

användes: aphasia, emotions, life experience, atittude. I princip användes samma strategi 

som vid sökning i Cinahl. Först genomfördes fritextsökning på  sökorden var för sig. I nästa 

steg  bildades en grupp av sökorden med nära innehåll med hjälp av booleska operatören 
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OR. Sedan kombinerades denna sökningen i en ny sökning med  booleska operatören AND   

samt med orden aphasia, där med hjälp av subheadings verktyg  markerades fältet ’major 

topic’ och ’psychologi’. För att säkerställa att det handlar om  vetenskapliga artiklar,   

kontrollerades resultatet från sökningen i  PubMed mot ’Ulrich´s Periodicals Directory'. 

Sökningen i databasen PsycINFO inleddes genom att välja för synonymordbok med syfte 

att täcka av område som ligger nära ordvalet. Sen genomfördes sökningen med samma 

strategi som sökningar i databasen Cinahl. Artiklarna söktes även manuellt. Detta genom att 

läsa referenslistor i artiklar  och publikationer som berör problemområdet. Tanken med att 

söka i databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO samt göra en manuell sökning har varit att 

söka av ett så stort område som möjligt. Genom detta minskar risken att missa relevanta 

artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). Resultat från själva sökningen visas som bilaga 1. 

Artiklarna nummer 1, 2, 4, 5, 6, är dubbelträff, det betyder att de hittades också vid sökning 

i andra databaser samt förekom även vid manuell  sökning i  referenslistor till  Dalemans 

(2009); Parr (2007); Nyström (2007); Vickers (2010); Sjöqvist Nätterlund (2010); Howe, 

Worrall & Hickson (2008).  

 

Urval  

Urval skedde i flera steg. Först lästes titlar, abstrakt sen hela artiklar. Totalt lästes 49 

artiklar. Artiklarna som hade otydligt titel eller abstrakt lästes också i syfte att inte missa 

relevant material. I nästa steg  matchades artiklarna  mot inklusions- och exklusionskriterier 

och till studiens syfte. 41 artiklar sorterades bort efter noggrann genomläsning. Orsaken var 

att de antingen inte svarade till  studiens syfte  eller till uppsatta inklusions- och exklusions 

kriteria. Till exempel var de skrivna bara ur fel perspektiv eller handlade om anhöriga eller 

om vårdpersonal. Åtta artiklar sju kvalitativa och en kvantitativ gick vidare till 

kvalitetsgranskning.    

 

Kvalitetsgranskning 

Forsberg och Wengström (2013) menar att värdet av en systematiskt litteraturstudie beror 

på hur bra identifiering och värdering av relevanta studier utförs. Kvalitetsgranskning  i 

denna studie gjordes med tanke på artiklarnas  syfte, frågeställningar, design, urval, 

mätinstrument, analys (Forsberg & Wengström, 2013). Vikten låg även på hur studie såg ut 

i sin helhet,  hur bra passade de olika delar ihop, om syfte gick genom hela studie samt att 

resultat motsvarade till studiens syfte. Realibilitet, validitet  och  etiskt övervägande också 

värderades. Vid själva kvalitetsgranskningen användes modifierade granskningsmallar. 

Dessa  modifierades genom att plocka bort frågeställningar som till exempel: Syftet med 

http://www.ulrichsweb.com.proxy.lnu.se/ulrichsweb/
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studie? eller vilken slutsats drar författaren?. Dessa ansågs  mindre väsentliga och inte 

påverkade kvaliteten av granskade studier ( Forsberg och Wengström, 2013). (bilaga 2 och 

3). Granskningsmallarna byggdes på  ´ja’ eller  ’nej’ frågor. För varje’ ja’ svar tilldelades 1 

poäng. Inga poäng tilldelades för ’nej’ svar. Svaren räknades och en sammanfattande 

bedömning av kvalité gjordes. 15-20 poäng = hög kvalité,10-14 poäng = medel kvalité,  0-9 

poäng = låg kvalité. Ingen artikel fick låg kvalitet, och alla sammanlagt åtta artiklar gick 

vidare till analysen (bilaga 4). 

 

Analys 

Data för analys består av resultatdelar. Dessa delades upp i mindre delar för att undersökas 

och därefter sättas ihop till en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2013).  

Manifest innehållsanalys valdes för en objektivt och systematisk beskrivning av analyserade 

texten (Forsberg & Wengström, 2013). 

 För att  kunna lättare identifiera mönster och kategorier (Forsberg & Wengström, 2013), 

samt med tanke på att det är omöjligt att helt komma ifrån egen förförståelsen ( Dahlberg & 

Segesten,  2013), som innebär att en viss tolkning alltid förekommer, användes  delvis  även  

en latent innehållsanalys.  

 Resultatdelarna lästes flera gånger för att få en uppfattning om innehållet. I nästa steg 

skedde kondensering av meningar med samma innebörd  så kallade utsagor. Det innebär att 

textmassan reducerades utan att påverka betydelsen av innehåll. Kondenserade utsagorna 

blev till  koder. Exempel: aktiviteter i vardagen, social delaktighet, skam, ensamhet, 

frustration.  Vidare samlades  koderna till grupper  med samma betydelse, och kategorierna 

skapades (Forsberg & Wengström, 2013).   

Resultat från kvantitativ artikel analyserades på samma sätt. Siffror i  relevanta stycken 

omvandlades till text. 

 Innehållsanalysen ledde till att fyra följande kategorier genererades: vardagliga aktiviteter,  

social engagemang , känslor vid afasi och kommunikation. 
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Tabell 1. Exempel på dataanalys. 

Utsagor Kondensering Kod Kategori 

 

För vissa  patienter  

fungerade  bra att utföra 

vardagliga aktiviteter som 

till exempel personlig 

skötsel, lätt hushållsarbete 

såsom att göra frukost 

eller att diska. 

 

 

  

I patienternas 

vardagliga aktiviteter 

ingår  personlig 

skötsel och lätt 

hushållsarbete . 

 

 

 

 

Aktiviteter i 

vardagen. 

 

 

 

 

Vardagliga aktiviteter. 

 

Patienter  med afasi 

menade att deras sjukdom 

påverkade deras sociala 

aktiviteter genom  att de 

inte längre kunde delta i 

samtal med släktingar 

och/eller vänner 

 

 

 

Afasi påverkade 

patienternas 

deltagande i sociala 

aktiviteter   

 

 

  

 

Socialt delaktighet.  

  

 

 

 

Socialt engagemang.  

 

Patienter med afasi 

upplevde ofta skam när 

felaktiga orden kom ut 

istället för de rätta. 

 

 

 

Afasi skapade en  

känsla av skam. 

 

 

 

Skam 

 . 

 

 

 

Känslor vid afasi. 

 

Informanterna tyckte att 

det var absolut nödvändigt 

att lära sig  prata, för att 

kunna kommunicera  med 

sina anhöriga, vänner eller 

kollegor.  

 

 

 

 

Lära sig prata är 

nödvändigt för att 

kunna kommunicera. 

 

 

 

Språk  som 

förutsättning för 

kommunikation. 

 

 

 

 

Kommunikation. 

 

 

Etiskt övervägande 

I denna litteraturstudie användes  artiklar där etiskt övervägande har gjorts. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) bör etiska övervägande göras med hänsyn till  urval och resultat 

presentation. Alla studier som svarar upp till studiens syfte ska vara med och det är viktigt 

att presentera allt resultat och inte bara det som stöder antagandet. 

 Författaren försökte ställa sina föreställningar åt sidan, för att så  lite som möjligt  påverka 

analys och resultat (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Resultat 

Vardagliga aktiviteter. 

Patienternas liv hade genomgått stora förändringar efter insjuknande, men de har stegvis lärt 

sig att leva med den nya situationen (Sjöqvist Nätterlund, 2010; Parr, 2007 ). De uttryckte 

att det blev mycket svårare att bevara den tydigare typ av  vardagen sedan de  drabbades av 

afasi och inte längre hade ett jobb. Deras vardag byggs nu upp av rutiner. Det är ofta  

inomhusaktiviteter såsom att titta på tv , lyssna på radio eller läsa tidningen  som utgör en 

stor del av den (Sjöqvist Nätterlund, 2010; Parr, 2001; Parr, 2007).  

För vissa  patienter  fungerade  det bra att utföra vardagliga aktiviteter som till exempel 

personlig skötsel, lätt hushållsarbete såsom att göra frukost eller att diska, även att dessa 

aktiviteter  ofta har varit  ganska ansträngande.  Det hade blivit svårare att laga mat sedan 

de drabbades av afasi eftersom förmågan att läsa exempelvis ett recept blivit begränsad . De 

som hade en partner gjorde ofta inköp av mat tillsammans. Patienter utan partner utvecklade  

strategier för att kunna köpa saker från disken genom att peka ut vad de ville ha (Sjöqvist 

Nätterlund, 2010), samt  hade för vana att alltid ha med sig sedlar när de gick att  handla, 

för att undvika ge fel mynt till försäljaren (Nyström, 2006).   

 

Patienterna  uppgav att de ofta inte hade tillräckligt med energi för att klara de fysiska eller 

psykiska svårigheter som framkallades av afasi och behövde därför hjälp av andra vid de 

flesta dagliga aktiviteter ( Andersson & Fridlund, 2002). De uttryckte  att det var genom att 

själv kunna utföra vardagliga aktiviteter som deras självförtroende  kunde stärkas ( Parr, 

2001; Sjöqvist Nätterlund, 2010). 

 

Patienterna tvingades att ta en lång paus från bilkörning i början av sin sjukdom eftersom de  

inte förstod hur man kör eller  inte kunde köra på grund av sina nedsättningar (Dalemans, 

2009; Sjöqvist Nätterlund, 2010; Parr, 2007). De var rädda och oroliga när de skulle  resa 

med tåg eller buss. Detta på grund av  svårighet att  läsa broschyrer med kollektivtrafik, 

tidtabeller samt att berätta för föraren vart de ska resa (Sjöqvist Nätterlund, 2010). 

Möjlighet att köra bil själv stärkte deras frihet (Sjöqvist Nätterlund, 2010). 

 

Socialt engagemang 

Patienter  med afasi upplevde verbalt språk som en förutsättning för deras deltagande i 

samhället (Sjöqvist Nyström, 2006).  Generellt, förlorade patienterna kontakter som de hade  
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före insjuknande (Vickers, 2010; Dalemans, 2009; Howe et al., 2008; Sjöqvist Nätterlund, 

2010; Parr, 2007; Parr, 2001). De menade att deras sjukdom påverkade deras sociala 

aktiviteter med att de inte längre kunde delta i samtal med släktingar och/eller vänner 

(Dalemans, 2009; Sjöqvist Nätterlund, 2010;  Parr, 2007; Parr, 2001). Patienterna upplevde 

lidande till följd av minskning av sina sociala aktiviteter och förlusten av vänner (Sjöqvist 

Nätterlund, 2010), och det sociala nätverket hade nästan försvunnit (Vickers, 2010; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010). De som  fortfarande hade mycket bra kontakt med vänner,  träffade dem 

regelbundet (Sjöqvist Näterlund, 2010). Ju närmare har vänskapen varit  innan  afasi, desto 

längre höll den ut efter insjuknandet ( Dalemans, 2009). Det finns  individuella skillnader 

av deltagande i sociala aktiviteter, men social delaktighet  saknades i stort sett. Vissa 

patienter  kände att de var en börda för andra. Detta resulterade  till  att de slutade delta i 

sociala aktiviteter. De ville bli behandlade på ett normalt sätt och att kunna göra saker 

tillsammans med andra, utan att vara till besvär ( Dalemans, 2009). Avsaknaden av andra 

människor i en stödjande roll eller tillvägagångssätt som kräver svårare verbal 

kommunikation, exempelvis att behöva svara på många frågor för att beställa telefoniskt en 

taxi, upplevdes svårt och ledde också till minskat socialt deltagande (Howe et al., 2008). 

 

I de förändringar som patienterna berättar om,  och som direkt kan kopplas till  afasi ingår 

en minskning av socialt engagemang och förlust av arbete (Sjöqvist Nätterlund, 2010; Parr, 

2007 ). Erfarenheterna av de som försökte  återvända till arbetet var ofta negativa och 

traumatiska. Deras funktionsnedsättning orsakade  många gånger att de inte kunde utföra 

samma arbetsuppgifter som de hade tidigare (Parr, 2001). 

 

Att gå till ett dagcentrum och träffas i grupp med andra med afasi upplevdes av flera, att 

vara ett  bra sätt att bryta den social isoleringen och fortsätta  delta i det sociala livet  

(Dalemans, 2009). Cirka hälften rapporterade att de skaffat sig  nya vänner (Vickers, 2010; 

Sjöqvist Nätterlund, 2010) och ett ökat socialt nätverk  (Sjöqvist Nätterlund, 2010 ). 

Patienterna  med afasi är medvetna om vikten att engagera sig  i sociala livet men erfar,  att 

det är ofta mycket svårt att vara aktiv och delta i det ( Dalemans, 2009; Howe et al., 2008; 

Sjöqvist Nätterlund, 2010; Parr, 2007; Parr, 2001). 

 

Känslor vid afasi 

Patienterna ofta upplevde en känsla av ensamhet  som  involverade alla områden i deras 

vardagsliv ( Dalemans, 2009; Nyström, 2006; Sjöqvist Nätterlund, 2010). Att vara ensam, 

fängslad i kroppen upplevdes att  inverka  för att skapa en avstånd till andra människor. 

Känsla att inte längre höra hemma eller att inte kunna leva med andra, erfars av flera 
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patienter ( Dalemans, 2009). De beskrev att  problemet i relation till andra var inte att de 

inte kunde tala, problemet var att de upplevde ensamhet ( Nyström, 2006). 

På lång sikt resulterade detta att vissa av de upplevde att vara deprimerade ( Parr, 2007). 

 

Patienterna visste inte längre vem de var på grund av deras bristande förmåga att 

kommunicera på ett tillfredsställande sätt ( Dalemans, 2009; Nyström, 2006; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010). De tyckte att med afasi försvann deras identitet och de ansåg sig själva 

bara som handikappade personer (Sjöqvist Nätterlund, 2010; Nyström, 2006;  Parr, 2007; 

Parr, 2001).Patienterna berättade även om  att de uppfattades som en ”inte komplett 

människa” och att de  ibland kände att andra  människor trodde att de var galna (Andersson 

& Fridlund, 2002; Dalemans, 2009; Parr, 2007; Parr, 2001). En patient berättade att vid ett 

församlingsmöte uttryckte andra att han inte kan bli till nytta för något  eftersom han 

drabbats av stroke. Detta  skapade hos honom  känslor av ensamhet, kränkning och 

utanförskap (Howe et al., 2008). 

 

Patinterna upplevde ofta frustration när de inte kunde hantera aktiviteter som de hade innan 

de drabbades av afasi (Dalemans, 2009; Nyström, 2006; Parr, 2007; Parr, 2001), och känsla 

av skam när felaktiga ord kom ut istället för de rätta (Dalemans, 2009). Trots att deras 

kommunikationsförmåga  förbättrades med tiden, blev de successivt mer och mer 

frustrerade när de inte lyckades uttrycka sig  och/eller inte hade förstått vad andra sa. 

De upplevde även oro och en rädsla att de misslyckas med att få tillbaka sin talförmåga 

(Nyström, 2006). En av dem beskriver, att han drabbades av känslor som  ilska, 

förödmjukelse och förtvivlan , när han med  tiden insåg  att hans förmåga att kommunicera  

inte skulle  förbättras även när fysiska konsekvenser han fick av stroken var i stor sett borta 

(Nyström, 2006). 

 

Det var värdefullt  för patienter att gå till dagcentrum där de träffade andra med afasi. Där 

hjälpte de varandra  att läsa tillsammans, och utföra andra övningsuppgifter som stärkte 

deras  självförtroende. De upplevde trygghet och  kände sig accepterade i varandras 

sällskap. Detta gav dem en känsla av tillfredsställelse som sin tur en ökade deras förmåga 

att kommunicera ( Andersson & Fridlund, 2002), samt skapade en känsla av solidaritet och 

medvetande om att de inte är ensamma med sitt specifika lidande ( Dalemans, 2009; 

Sjöqvist Nätterlund, 2010). Att stödja afasidrabbade patienter är av betydelse eftersom  de 

upplever att med det ökar deras möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Det kan 

handla om  emotionellt stöd  exempelvis i form av stimulans och uppmuntran  samt 

materiellt stöd  såsom rullstolar och andra hjälpmedel. Vid ett bra stöd genererades  känslan 
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av ökad självständighet och även  känslan  ”att ha förmågan”. Ett dåligt stöd hade en 

motsatt effekt ( Andersson & Fridlund, 2002).   

 

Kommunikation 

Kommunikation innebär en förmåga att med hjälp av symbolisering  skapa en viss innebörd 

i andras sinnen och  att förstå andras budskap. Nedsatt förmåga till symbolisering vid afasi 

ledde till allvarliga existentiella konsekvenser och upplevdes av afasidrabbade patienter i 

form av ensamhet, kränkning och känslan av utanförskap framförallt  när kommunikation 

med andra misslyckades (Andersson & Fridlund,  2002; Nyström, 2006).  

 Patienter med långvarig  afasi  beskriver förlust av kommunikationsmöjligheter  på grund 

av minskat antal  vänner och förändrad inställning för interaktion och kommunikation 

(Vickers, 2010). Brist på kommunikation medförde att deras verbala styrkor ändrades ( 

Parr, 2007).Vissa av dem fortsatte kommunicera trots svårigheterna  på ett självsäker sätt. 

De tog initiativ vid kommunikation med andra och använde sig av gester och ansiktsuttryck 

( Parr, 2007). Svårigheter att kommunicera erfars av patienter som  begränsade för  

möjligheter att arbeta, förhandla, delta  diskussioner men även tillgång till information, stöd 

och utbildning är begränsad ( Andersson & Fridlund, 2002; Dalemans, 2009; Howe et al., 

2008; Sjöqvist Nätterlund, 2010; Parr, 2007; Parr, 2001). De tyckte om att tillbringa 

vardagen  i naturen, eftersom i denna miljö ställs inga krav på  kommunikation (Howe et al., 

2008). 

 

Att delta i  kommunikationsövningar  och använda speciella datorprogram för att  förbättra  

kommunikationsförmåga  upplevdes av patienter som mycket värdefull. De började 

använda datorer som ett sätt att  kommunicera med sin familj och vänner (Sjöqvist 

Nätterlund, 2010).  

 

Patienterna  berättade, att med tiden blev det en vana att ha talsvårigheter och  tankar på att 

hantera problem till följd av det uteblev. De sa att de pratade utan att tänka på afasi och såg 

inte  några svårigheter med att hantera tal (Sjöqvist Nätterlund, 2010). 

 

Metoddiskussion 

 

Innan själva sökningen identifierades problemområdet för att kunna välja de sökord som var 

mest relevanta. Forsberg & Wengström ( 2013) menar, att dessa sökord skapar  grunden för 

litteratursökningen. Det var de mest frekventa nyckelbegreppen som förekom i 
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problemområde som användes till sökorden. Detta anses som styrka eftersom det 

underlättar ett heltäckande sökresultat (Forsberg & Wengström (2013). Att inte använda 

stroke som sökord syftade till att söka på bredden eftersom det finns också  andra orsaker 

till afasi. Detta val anses efterhand som svaghet på grund att det kanske lede till att en del 

relevanta artiklar gått miste. Att inte använda ord patient som sökord ansågs som styrka och  

syftade till att inte missa relevant artiklar där enskilda stycken kunde var skrivna ur  patients 

perspektiv. Detta anses efterhand  som svaghet eftersom detta resulterade till att även 

artiklar som var skrivna bara  från  exempelvis: vårdpersonalens eller anhöriga perspektiv 

eller handlade om anhöriga eller vårdpersonalen kom fram och var tvungna att granskas och 

exkluderas i stor mängt. Att läsa även artiklar med otydligt titel och abstrakt syftade till att 

inte missa relevant material och anses som styrka.  

Sökningen gjordes  i databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO och  även  manuellt genom 

att studera referenslistor av intressanta artiklar. Målet med systematisksökning till en 

litteraturstudie är att inkludera allt relevant vetenskaplig forskning inom det valda 

problemområde. På grund av ekonomiska och  praktiska skäl,  tidsbrist och otillräckliga 

resurser, kunde inte all relevant forskning  inkluderas. Forsberg & Wengström ( 2013) 

förklarar att det är bäst att inkludera all relevant forskning men att detta är inte alltid möjligt 

på grund av praktiska och ekonomiska skäl. 

Enligt Forsberg & Wengström ( 2013) bör referenslistor av intressanta artiklar studeras 

eftersom där finns andra artiklar som berör problemområdet. Att samma artiklar förekom 

vid sökningen i de olika  databaser samt även vid  manuell sökning tolkades  som tecken på 

datamättnad ( Polit & Beck, 2012), och en väl utförd systematisk sökning och ses som 

styrka. Att kunna inkludera vid sökningen också artiklar skrivna på  tjeckiska och 

slovakiska ses som styrka eftersom möjligheten att söka av ett större område ökar. Tyvärr 

hittades inga artiklar som var skrivna i dessa två språk och berörde problemområde. 

 Ingen avgränsning gjordes med avseende på artiklarnas ålder. Eftersom jag tror att 

erfarenheter av att leva sin vardag med afasi kunde inte förändras betydligt mycket med 

tiden. Exempelvis erfarenhet av ensamhet, skam eller frustration i det vardagliga livet med 

afasi  är med stor sannolikhet samma som för i tiden. 

Att inkludera  både kvantitativ och kvalitativ förskning i denna studien  kan ses som styrka 

eftersom omvårdnads vetenskap innefattar båda delar. 

Att åtta artiklar inkluderades till studie kan ses som ett litet antal och svaghet. Som styrka 

kan ses att resultatet i dessa artiklar stämde i stor del överens med varandra.. Forsberg & 

Wengström ( 2013)  poängterar att det inte finns regler för hur många artiklar ska ingå i en 

systematiskt litteraturstudie. 
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Att bara peer-review artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter valdes till studie kan ses 

som styrka eftersom det genererar kvalitet i urvalet . 

En styrka i kvalitetsgranskningen är att använda granskningsmallar  eftersom de är 

utformade att ta upp det väsentliga för kvalitet, i syfte att  skapa en mer strukturerad 

arbetssätt vid själva kvalitetsgranskningen. 

Som styrka kan också ses att dataanalys genomfördes med tanke att försöka förhålla sig 

neutralt och åsidosätta sin förförståelse, samt att i denna litteraturstudie användes endast 

artiklar där etiskt övervägande redovisades. 

 Ett svaghet för trovärdigheten är att författare har varit vid hela processen ensam, och ingen 

kontinuerlig diskussion och reflektion har kunnat göras.  

Polit och Beck (2012) påstår att trovärdighet handlar om i vilken nivå är tolkning av resultat 

och själva resultat tillförlitlig. Vidare menar de, att detaljerad beskrivning över alla 

metodens delar, stärker trovärdigheten i studien. Överförbarhet handlar om i vilken nivå kan 

resultaten överföras till en liknande kontext (Polit & Beck, 2012 ).  

Motsägelser  som förekom i resultatet  togs upp  och redovisades. Detta ökar trovärdigheten 

i resultatet. Även genom att  resultatet bekräftats av flera olika referenser ökar 

trovärdigheten  och  överförbarheten av den (Forsberg & Wengström, 2013). Eftersom att  

stroke förekom i stor sett som orsak till afasi i alla artiklar resultatet kan möjligen handla 

om patienternas erfarenheter av sitt vardagliga liv med afasi tillföljd av stroke. 

Kommunikation framträder i stor sett i alla delar av resultatet. Trots det har jag vald att 

indela den till kategorier som: vardagliga aktiviteter, social engagemang, känslor vid afasi 

och kommunikation. Tanke med detta var att lyfta upp att afasi påverkar patienternas 

vardagliga liv i sin helhet och att det är inte enbart kommunikation som  påverkas.  

Resultatet som genererades  uppvisar inte väsentlig påverkan av svagheter som uppkommit. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudien var att beskriva patienternas erfarenheter av sitt 

vardagliga liv med afasi.  

 

Vardagliga aktiviteter 

 

Resultatet visar att patienternas liv hade genomgått stora förändringar efter insjuknande,  

Att  titta på tv, lyssna på radio eller läsa tidningen utgör ofta en stor del av deras vardagen. 

Detta stöds av Eklund och Petersson (2005) som menar att patienterna i högre utsträckning 

än tidigare tar del av sändningar på TV och lyssnar  på talböcker. Eide och Eide (2009) 
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hävdar att kommunikation är en utbyte av meningsfulla symboler mellan två eller flera 

parter. De menar att förutsättning för kommunikation är även ett svar från mottagaren. 

Eftersom vid afasi är förmågan till symbolisering begränsad, och  att titta på  TV, läsa 

tidningar eller lyssna på radio kräver inga svar från mottagaren, kan detta tolkas som ett sätt  

för afasidrabbade patienter att kompensera för ensamhet, utesluta kränkning och skam, samt 

minska känslan av utanförskap, som de upplever framförallt  när kommunikation med andra 

misslyckas.  

 

 Resultatet vidare visar, att en del av vardagliga aktiviteter som till exempel personlig 

skötsel och lätt hushållsarbete fungerar ofta  bra att utföra, även om dessa kan vara  ganska 

ansträngande. Dahlberg (2003) menar att vårdandets mål är förutom att lindra lidande även 

skapa förutsättningar för välbefinnande.  

Sjuksköterskan  kan genom att skapa förutsättningar  för patienten att den själv utför saker 

han kan,  hjälpa till att stärka  patientens självförtroende som i sin tur kan generera känslan 

av välbefinnande.  

 

Vidare resultatet  visar att patienterna ofta inte hade tillräckligt med energi för att klara de 

fysiska eller psykiska svårigheter framkallade av afasi och behövde därför hjälp av andra 

vid de flesta dagliga aktiviteter. Liechty (2006) instämmer och poängterar att patienter med 

afasi behöver i sina liv andra personer som stöd och hjälp  även vid kommunikation. 

Nygren och Lundman (2009) menar att beroende kan upplevas olika. Att inte kunna delta i 

viktiga beslut kan  påverka upplevelsen och i vissa fal leda till bitterhet. 

Dahlberg och Segesten ( 2010) menar att genom livsvärldsteorin framhävas människors 

ömsesidiga och personliga erfarenheter som består av allt som en  personen upplever och 

känner i sitt dagliga liv. Det kan handla om starka existentiella upplevelser eller olika 

handlingars praktiska innebörder i vardagen. De menar att genom livsvärlden utspelar sig 

sjukdom, lidande, välbefinnande och hälsa.  

 

Förmåga att utföra vissa vardagliga aktiviteter såsom personlig skötsel, lätt hushållsarbete, 

men samtidigt  behöva hjälp av andra människor vid de andra dagliga aktiviteter kan också 

kopplas ihop med begreppet lidande. Eriksson (2001) påstår, att  lidande kan ses ur olika 

dimensioner. Det kan ses som något negativ eller positiv. Jag tycker att genom afasi fick  

vardagliga aktiviteter som till exempel personlig skötsel och lätt hushållsarbete såsom att 

göra frukost eller diska en djupare innebörd. Det kan ses som positivt lidande eftersom  jag 

tror att ofta tas dess handlingar för givet utan någon reflektion över dess innebörd.  Det 
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negativa lidande kan ses i detta fall att afasi  framkallade  fysiska eller psykiska svårigheter 

som lede till att  blir beroende av andras hjälp vid de flesta dagliga aktiviteter.  

Wiklund (2009) menar  att när lidande accelereras kan det resultera i en sjukligt fas där 

hjälplöshet, ilska och bitterhet dominerar. Om lidande fortsätter kan det utvecklas  till att 

patienten istället blir apatisk. Hon menar att för att kunna gå vidare är det betydelsefullt att 

kunna se mening med lidandet.  

 Det ligger i sjuksköterskans ansvar att forma vårdrelation med patient  så att interaktion är 

ömsesidigt meningsfull men orienterad mot patientens unika behov ( Wiklund, 2009). 

 

Socialt engagemang 

Resultatet visar av afasi lede till att patienterna förlorade kontakter som de hade haft före 

insjuknande. Deras sociala aktiviteter påverkades av deras sjukdom som lede till att de inte 

kunde delta i samtal med släktingar eller vänner. Flera upplevde lidande till följd av det och 

deras sociala nätverk hade nästan försvunnit. Men i resultatet också framkommer att vissa 

patienter hade fortfarande mycket bra kontakt med vänner, träffades med de regelbundet, 

samt skaffade sig  nya vänner. Howe et al. (2008) instämmer och förklarar, att det är andra 

personers kunskap om afasi som är betydelsefull för graden av patienternas sociala 

engagemang. Med bra kunskap ökar den. Ett dåligt kunskap har motsatt effekt. 

 

I resultatet vidare framkom att  patienter med afasi  känner sig inte alltid välkomna i 

gemenskap och att de upplever  känslan att de är börda för de andra. 

Eriksson (2001) betonar att upplevelsen att känna sig välkommen till en gemenskap är 

önskbart av alla människor. Att inte känna sig välkommen orsakar  hopplöshet, fråntar 

människans livsglädje och själva upplevelsen får innebörden av lidande.  

 

Känslor vid afasi 

 

 I resultatet framkommer att patienter  med  afasi ofta upplever en känsla av ensamhet.  

Problemet de har i relation till andra människor är inte att ha talsvårigheter, problemet är att 

de känner sig ensamma. Detta genererade känsla att inte längre höra hemma eller att inte 

kunna leva i sällskap med andra människor.  

 Eriksson (2001) menar att ensamhet som medför att blir utesluten ur all gemenskap kan 

orsaka ett djupt lidande men att människan kan lida även på grund av att inte få vara ensam.  

Nygren & Lundman (2009) förklarar att det finns skillnader mellan att känna sig ensam och 

att vara ensamt. Att vara ensam kan ses även som något positivt och upplevs som att  få 

bestämma över sig själv och att slippa en massa förpliktelser. Eriksson (2001) hävdar att 
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den ensamhet där människan upplever när  någonting som hon haft  eller ville ha fråntas 

som blir till ett lidande  

 

Resultatet visar att bristande förmåga att kommunicera på tillfredsställande sätt orsakar 

känslan att förlora identitet. Patienterna uppfattas av andra som inte kompletta människor 

och får ibland känslan att andra människor tror att de är galna. De  känner sig ensamma, 

kränkta och utanför  när andra tror att de kan inte blir till något nytta på grund av sin 

handikapp. Eriksson (2001) menar  att kränkning av människans värdighet skapar lidande. 

Att möta en lidande människan och att försöka dela hennes lidande kräver stor hänsyn, samt 

att en lidande människa måste få bekräftelse på sin mänskliga värdighet. Jag tycker att detta 

är viktigt  för sjuksköterskan att tänka på vid alla patientmöten för att inte skapa 

vårdlidande. Vid vårdlidande ligger vårdsituationen bakom lidandes upplevelse (Eriksson, 

2001). Mötet mellan patient och sjuksköterskan ligger till grunden i de flesta 

vårdsituationer. 

 

I resultatet  vidare framkommer att  patienterna ofta upplever frustration när de inte kan  

hantera aktiviteter som de hade innan de drabbades av afasi. Eklund och Peterson (2005) 

instämmer och tillägger att de även  känner frustration över den förändrade rollfördelningen 

i familjen. Benzein, Hagberg och Saveman  (2009)  förklarar  att om en familjemedlem blir 

sjuk påverkas resten av familjen på ett allomfattande sätt. Familjens funktion och struktur 

förändras och nya sätt att fungera i vardagslivet krävs. 

 

Men det är inte bara de negativa känslor som afasidrabbade patienter  upplever i sin 

vardagliga liv. I resultatet framkom även att genom att träffa andra personer med afasi  

 skåpades en känsla av solidaritet och medvetande om att inte vara ensamma med sin 

specifika lidande . Att läsa tillsammans samt utföra andra övningsuppgifter skapar känslan 

av  självförtroende, trygghet, acceptans samt en känsla av tillfredsställelse och leder till  

förbättrad förmåga att kommunicera.  

Detta resultat kan ses väsentligt vid planering av rehabilitering och sjuksköterskan kan 

exempelvis  hjälpa patienten att ta kontakt med lokal afasiförening, genom att ge till  

patienten afasiföreningens kontakt adress eller hjälpa patienten att ta kontakt med den. 

 

Kommunikation 

 
I resultatet framkommer  att vid afasi är förmåga till symbolisering nedsatt. Svårigheter att 

kommunicera begränsar möjligheter att arbeta, förhandla, delta diskussioner men även 
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tillgång till information, stöd och utbildningsmöjligheter blev begränsad. Eide och Eide 

(2009) definierar  kommunikation som ett utbyte av  meningsfulla symboler mellan två eller 

flera parter. I den mellanmänskliga kommunikationen handlar det om utbyte av information 

och innebörd.  

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg  (2003) menar att för att kunna 

fördjupas i livsvärldsperspektiv, bör sjuksköterska bemöda sig om att begripa innebörden i 

det som patienten försöker uttrycka. Ingenting  som patient säger får hanteras som något 

nonsens. Det upplevs väldigt  förödmjukande av patienten när andra människor verkar 

antyda att han är  sjuk eller annorlunda och därmed inte behöver tas på allvar. 

 

Vidare i resultatet värderas högt av flera patienter deltagande i kommunikationsövningar  

och användning  av speciellt datorprogram för att  förbättra  kommunikationsförmågan. 

Bergström (2007) instämmer och förklarar att speciell ampassade program för 

afasidrabbade personer fungerar genom att skapa  möjlighet att träna skrivning och läsning  

samt ger direkt respons på det som görs. Dagens liv är starkt influerat av datorer av olika 

former som ofta  ses som någonting nödvändigt och självklart framförallt av yngre 

personer. Eftersom av egen erfarenhet vet jag  att majoriteten av patienter som vårdas på 

sjukhus eller ingår i hemsjukvård är äldre personer som ofta inte har  eller behärskar dator, 

är  detta resultat inte möjligt att överföra till alla afasidrabbade patienter. 

 

Slutsatser 

Resultatet visar att afasi  påverkar patientens vardagsliv på flera olika områden och har 

väsentliga konsekvenser för den drabbade patienten. Det är betydelsefullt att ha kunskap om 

detta för att kunna tillämpa helhetssyn i vårdande av dessa patienter och inte orsaka 

vårdlidande. Flera delar av resultatet är överförbara och relevanta till att använda för att 

kunna stödja denna typ av patienter. Jag föreslår att det görs mer kvantitativ forskning för 

att skapa jämvikt i omvårdnadsforskningen eftersom majoriteten av nuvarande forskning 

har kvalitativ ansats. Kunskap om  hur demografiska  skillnader  påverkar patientens 

erfarenheter att leva med afasi,  eller hur afasi  påverkar familjen i sin helhet ur patienten 

eller närståendes perspektiv,  skulle också vara betydelsefullt att få svar på för att kunna 

använda helhetstänkande, välja de mest relevanta omvårdnadsåtgärderna och lindra lidande. 
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Bilaga 1 - Sökmatris 

 
Sökning i databasen Cinahl. 
 

 

Sökord 

 

Antal 

träffar 

peer-

reviewd 

 

 

Lästa titlar 

 

 

Lästa abstrakt 

 

 

Lästa artiklar 

Artiklar 

inkluderade i 

studien 

1. Aphasia 2827 0 0 0 0 

2.Aphasia and 

psychosocial 

factors. 

236 236 57 10 3,4*,8,6*,1*,2* 

3 . Experiences 38531 0 0 0 0 

4 . Emotions 25751 0 0 0 0 

5 . Attitudes 81129 0 0 0 0 

6 . 1 AND 3 76 76 63 9 7,5*,1* 

7 . 1 AND 4 30 30 30 4 6 

8 . 1 AND 5 67 67 54 4 0 

9. 3 OR 4 OR 5  65592 0 0 0 0 

8 . 1 AND 9 67 67 54 6 7,5*,1* 

*=Dubbelträff 
 

 

Sökning i databasen PubMed . 
 

 

Sökord 

 

               

Antal träffar 

 

 

Lästa titlar 

 

 

Lästa abstrakt 

 

 

Lästa artiklar 

Artiklar 

inkluderade i 

studien 

1. Aphasia (major 

topic, psychology) 

13346 0 0 0 0 

2. Emotions 156882 0 0 0 0 

3. Life 

experiences 

18503 0 0 0 0 

4 . Attitude 253236 0 0 0 0 

6 . 2 OR 3 OR 4   309146 0 0 0 0 

7 . 1 AND 6 19 19 18 1 0 

 

 

 

Sökning i databasen PsycINFO . 
 

 

Sökord 

 

Antal 

träffar 

peer-

reviewd 

 

 

Lästa titlar 

 

 

Lästa abstrakt 

 

 

Lästa artiklar 

Artiklar 

inkluderade i 

studien 

1. Aphasia 3473 0 0 0 0 

2 . Experiences 143137 0 0 0 0 

3 . Emotions 38488 0 0 0 0 

4 . Attitudes 132097 0 0 0 0 

5 . 1 AND 2 194 0 0 0 0 

6 . 1 AND 3 37 37 4 2 0 

7 . 1 AND 4 50 50 6 1 2* 

8. 2 OR 3 OR 4  277319 0 0 0 0 

9 . 1 AND 8 259 259 30 12 2*,5* 

*= Dubbelträff 
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Bilaga 2 - Granskningsmall för kvantitativa artiklar 

 
Modifierad granskningsmall för kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar – kvasi-

experimentella studier enligt Forsberg & Wengström (2008). Ja = 1p.  Nej = 0p. 

 Totala poängen är 20. 

 

Syftet med studien 

Är frågestelningarna tydligt beskrivna?                                                          

Är designen lämplig utifrån syftet? 

 

Undersökningsgruppen 

Finns det inklusionskriteria? 

Finns det exlusionskriteria? 

Är det beskrivet vilken urvalsmetod användes? 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Finns det beskrivet ar genomfördes undersökningen? 

Är antal deltagare inkluderades i undersökningen beskriven ? 

 

Mätmetoder 

Är  mätmetoderna beskrivna? 

Är reliabiliteten beräknad? 

Är validiteten diskuterad? 

 

Analys 

Är demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Är det beskrivet hur stor var bortfallet? 

Fans en bortfallsanalys? 

Är den statistiska analysen lämplig? 

Finns det beskrivet huvudresultaten? 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Finns det  slutsatser ? 

 

Värdering 

Kan resultaten generaliseras? 

Har resultaten en klinisk betydelse? 
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Bilaga 3- Granskningsmall för kvalitativa artiklar   

 
Modifierad granskningsmall för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar enligt Forsberg 

& Wengström (2008). Ja = 1p.  Nej = 0p. Totala poängen är 20. 

 

Syftet med studien 

Är det beskrivet vilken kvalitativ metod användes? 

Är designen av studie relevant för att besvara frågeställningen? 

 

Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

Är det beskrivet var genomfördes undersökningen? 

Är det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Är urvalsmetoden som användes beskriven? 

Är undersökningsgruppens demografisk bakgrund beskriven? 

 

Metod för datainsamling 

Finns det tydligt beskrivet var, vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling? 

Är det beskrivet vilken typ av frågor användes? 

Är datainsamlingsmetod definierade ? 

 

Dataanalys 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Är resultaten trovärdiga? 

Är resultaten pålitliga? 

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

 

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? 

Finns det slutsatser? 

 



  
 

 

Bilaga 4 – Artikelmatris 
 

 Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Andersson, S. & Frilund, B. 

(2002) Sverige.  

Journal of Psychiatric and Mental 

Health Nursing. 

The aphasic person´s views of the 

encounter with other people: a 

grounded theory analysis.  

Att generera modell om vad  

afasi  personer upplever i 

mötet med andra människor. 

Kvalitativ deskriptiv metod. 

12 informanter båda kvinnor och män 

med olika former av afasi deltag i 

semistruktuerade intervjuer.  

Förmåga att interagera påverkas av stödet  

afasidrabbade får i mötet med den  andra 

människa. Om stödet upplevs bra då ökar 

den. Vid upplevelse av dåligt stöd blir 

förmåga att interagera försämrad. 

Hög 

2 Dalemans, RJP., de Witte, L., Wade, 

D. & van der Heuvel, W. 

 (2009) Nederländerna.  

International journal of Language 

and Communication 

 Social participation through the eyes 

of people with aphasia.  

Att undersöka hur personer 

med afasi upplever sin sociala 

delaktighet samt ta reda på  

faktorer som influerar 

delaktigheten. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

25 informanter , 13 med afasi och 12 

familjvårdare skrev dagbok i två 

veckor samt deltag i semistruktuerade 

intervjuer. 

Personer med afasi upplever avskildhet men 

vill engagera sig i den sociala delaktigheten. 

Deras engagemang  influeras av personliga, 

sociala och miljö faktorer.  

Hög 

3 Howe, T., Worrall, L. & Hickson, L. 

 (2008) Australien. 

Aphasiology 

Interviews with people with aphasia: 

Environmental factors that influence 

their community participation. 

 

Att utforska omgivnings 

faktorer som stödjer eller 

hindrar sociala delaktighet hos 

afasidrabbade. 

Kvalitativ deskriptiv metod. 

Semistruktuerade fördjupade 

intervjuer med 25 afasidrabbade. 

I resultatet framkom vilka omgivningens 

faktorer stödjer den sociala delaktigheten 

och vilka hindrar den. 

Hög 

4 Nyström, M. 

(2006) Sverige. 

International Journal of Qualitative 

Studies on Health and Well-being. 

Aphasia – an existential loneliness: 

 A study on the loss of the world of 

symbols.  

Att analysera de existentiella 

konsekvenser av afasi och 

kampen för att återfå 

förmågan att kommunicera. 

Kvalitativ hermeneutisk metod. 

Data samlades med hjälp av  

ostrukturerade intervjuer, publicerade 

böcker och dagböcker av 9 

informanter med afasi. 

Afasi påverkar interaktion med andra 

människor och är kopplad samman med 

känslor av isolering, underlägsenhet och 

skam i sociala sammanhang.  

Hög 
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5  Parr, S. 

 (2007) Storbritannien. 

Aphasiology. 

Living with severe aphasia: Tracking 

social exclusion, 

Att belysa erfarenheter av 

vardagslivet hos personer med 

afasi samt att dokumentera 

nivåer av social inkludering 

och exkludering  i vardagen. 

 

Kvalitativ etnografiskt metod. 

Data samlades genom att observera 

20 afasidrabbade personer som 

besöktes  vid tre olika tillfällen. 

Social utanförskap är gemensant erfarenhet 

hos detta  personer. Detta kan åtgärdas 

genom att utbilda professionella vårdare  

och stödja afasidrabbade  med tanke på 

kommunikation, möjligheter, tillgång, 

respekt och bekräftelse. 

 

Hög 

6 Parr, S. 

(2001) Storbritanien. 

Folia phoniatrica et logopaedica 

international journal of phoniatrics 

speech therapy and communication 

pathology. 

Psychosocial Aspects of Aphasia: 

Whose Perspectives? 

Att utforska innebörden av 

afasi för afasidrabbade  i form 

av  långsiktiga konsekvenser 

och betydelse i deras liv. 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Semistruktuerade intervjuer med 50 

informanter med afasi. 

I studie framkom att afasi har långsiktiga 

konsekvenser med påverkan på social liv, 

delaktigheten och  identitet  hos den 

drabbade.. 

Medel 

7 Sjöqvist Nätterlund, B. 

(2010) Sverige. 

Scandinavian Journal of 

Occupational Therapy. 

A new life with aphasia: everyday 

activities and social support. 

Att beskriva afasi individers 

erfarenheter av vardagliga 

aktiviteter och sociala 

stöd i det dagliga livet 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Ostrukturerade intervjuer 

genomfördes med 20 afasidrabbade 

personer. 

Liv med afasi  präglas av svårigheter att 

aktivt delta  i vardagen. Detta på grund av 

kommunikation eller fysiska 

funktionshinder. Det behövs olika former av 

social stöd till  afasidrabbade för att hjälpa 

de att kunna hantera vardagliga aktivitet och 

öka deras deltagande i samhället. 

Hög 

8 Vickers, C. 

 (2010) USA .      

 Aphasiology 

Social networks after the onset of 

aphasia: The impact of aphasia group 

attendance. 

Att mäta och jämföra 
förändringar i sociala nätverk 

och frekvens av sociala 

kontakt innan och efter afasi. 

Kvantitativ kvasi-experimentell 

metod. Intervjuer, frågeformulär, 

undersökningar och  mätning av 

uppfattningar och erfarenheter med 

40 afasidrabbade. 

Det som framkom var att vuxna med kronisk 

afasi är i riskzonen för social isolering och 

minskade sociala nätverk.  

Medel 

 


