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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Afasi är en vanlig komplikation efter stroke och innebär en helt ny värld för dem 
som insjuknar. Afasi innebär en känslomässig kamp och många är i behov av stöd och vård. 
Sjuksköterskan bör ha kunskap om och förståelse för upplevelserna av afasin eftersom det är 
avgörande för att kunna nå fram och hjälpa patienten på bästa möjliga sätt. Det är därför av 
intresse att undersöka personers upplevelse av afasins påverkan i det dagliga livet efter en 
stroke. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av afasins påverkan i det 
dagliga livet efter en stroke. 
Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på nio vetenskapliga artiklar. 
Olsson och Sörensens bedömningsmall för kvalitativa studier användes vid 
kvalitetsgranskningen av artiklarna. För att analysera materialet från de vetenskapliga 
artiklarna användes Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av analysmetod. 
Resultat: I resultatet framkom att de flesta av personerna med afasi upplevde en förändrad 
identitet och självbild efter att ha insjuknat i afasi. Självkänsla och självförtroende sågs som 
förutsättningar för ett underlättat dagligt liv, för att våga delta i sociala sammanhang och i 
samhället, men också för att kunna acceptera sin situation. Personerna med afasi upplevde att 
delaktighet i det dagliga livet var betydelsefullt. De ville ses som jämlika, känna tillhörighet 
till andra människor och samhället. 
Slutsats: Många av dem som insjuknat i stroke och afasi upplevde afasin som ett hinder i det 
dagliga livet, vilket ledde till känslor som frustration, förlust, utanförskap, rädsla och oro. 
Generellt sett har de flesta personerna med afasi liknande upplevelser om afasins påverkan i 
det dagliga livet, men alla människor är olika. Afasin påverkar personerna på olika sätt, då de 
har olika förutsättningar. Det är i grunden självbilden och identiteten som påverkas mest. Det 
är därför betydelsefullt att sjuksköterskan besitter kunskap om afasi, lär känna den 
individuella personen och har förståelse för dennes livsvärld för att kunna hjälpa och vara det 
stöd som personen med afasi behöver. 
 
Nyckelord: Afasi, dagliga livet, kommunikation, livsvärld, stroke, upplevelser 
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Inledning 

Av den svenska befolkningen är det cirka 30000 personer årligen som insjuknar i stroke 

(Nyström, 2011). Ungefär 25 procent av dem får afasi som följd, vilket är ett tillstånd som 

innebär svårigheter med tal och kommunikation och medför att många av dem är beroende av 

stöd och vård. När en person insjuknar i stroke och får afasi som följd innebär det en stor 

omställning i det dagliga livet, världen vänds upp och ned på grund av de effekter som 

sjukdomen medför (Liechty, 2006).  

 

Många personer med afasi upplever att sjuksköterskor saknar förståelse för deras livssituation 

och kunskap om afasi (Hinckley, Hasselkus & Ganzfried, 2013). Om sjuksköterskan saknar 

kunskap om de förluster och förmågor personen med afasi har, om sjukdomen, personens 

upplevelser av den nuvarande situationen eller inte vet något om personens historia, skapar 

det osäkerhet hos både sjuksköterskan och personen med afasi (Sundin, Jansson & Norberg, 

2002). Enligt Arnesveen Bronken, Kirkevold, Martinsen, Bruun Wyller och Kvigne (2012) 

har personer med afasi ett stort behov av att prata om erfarenheter och händelser i sin nya 

livssituation, men också om nya reaktioner och symtom som är orsakade av stroken. De vill 

att mötet med sjuksköterskan ska upplevas som en säker plats där de kan kommunicera om 

sina erfarenheter i samband med sjukdom och det dagliga livet, men också att 

samverkansprocessen ska präglas av förtroende, bekräftelse, kunskap och respekt. 

 

Eftersom kommunikationen är en viktig del i mötet mellan sjuksköterska och patient är det av 

stor betydelse att sjuksköterskan har kunskap om och förståelse för vad stroke och afasi 

innebär för personen. När sjuksköterskan möter denna patientgrupp måste sjuksköterskan 

vara medveten om de brister som föreligger i både uttrycksförmåga och i förståelsen av vad 

som sägs hos personer med afasi. Eftersom livet förändras drastiskt efter att personerna 

insjuknat i afasi är det av stor vikt att deras upplevelser av sjukdomen och hur det påverkar 

deras dagliga liv får komma fram. Sjuksköterskan måste beakta detta för att kunna hjälpa 

dessa personer i återhämtningsprocessen, ge bästa möjliga bemötande, vård och stöd. Genom 

att sammanställa befintlig kunskap kan en bättre insikt skapas samt en vägledning för 

sjuksköterskan i sitt arbete med denna patientgrupp. Den sammanställda kunskapen skulle 

kunna bidra till att sjuksköterskan i sitt arbete kan förebygga att eventuell ohälsa uppstår i det 

dagliga livet i samband med afasi efter en stroke. 
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Bakgrund 

För många personer som insjuknar i stroke och afasi innebär afasin en daglig kamp med alla 

de känslor som uppstår med sjukdomen (Liechty & Heinzekehr, 2007). Stroke och afasi har 

olika effekter på olika människor (Ahuja et al., 2013). Alla personer som insjuknar i stroke 

och får afasi som följd går igenom personliga och individuella återhämtningsresor, där 

erfarenheter och den personliga utvecklingen varierar. Arnesveen Bronken et al. (2012) 

skriver att återhämtningsprocessen för dem som insjuknar är lång, svår och krävande. 

Konsekvenserna av sjukdomen, såsom tal- och kommunikationssvårigheter, trötthet, sociala 

barriärer och osäkerhet innebär en helt ny värld som de kämpar för att anpassa sig efter 

(Arnesveen Bronken et al., 2012).  

Stroke 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård (2009) belyser att det finns olika typer 

av stroke. Den vanligaste typen av stroke beror på en hjärninfarkt, som innebär att en del av 

hjärnan har en kraftigt minskad eller upphörd blodcirkulation. Detta beror på att en eller flera 

blodproppar har uppkommit i förträngda blodkärl i hjärnan eller halsen. Propparna kan även 

bildas i hjärtat och transporteras via blodet upp till hjärnan (Socialstyrelsen, 2009). De flesta 

orsakerna till stroke är kända och påverkbara (Socialstyrelsen, 2009; Lei, Wu, Liu & Chen, 

2014). Fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor, rökning och alkohol är levnadsvanor som 

ökar risken för stroke, då de leder till biologiska riskfaktorer som blodfettsrubbning, övervikt, 

högt blodtryck och diabetes mellitus. Högt blodtryck är en påverkbar riskfaktor som är den 

främsta orsaken till insjuknande i stroke (Socialstyrelsen, 2009; Lei et al., 2014). De 

vanligaste symtomen för stroke är muskelsvaghet i armar och ben, talsvårigheter och 

försämrad ansiktsmimik (Mosley, Nicol, Donnan, Thrift & Dewey, 2014). 

Afasi 

Afasi är en störning eller skada av språkfunktionen som innebär att personer som insjuknat 

får svårigheter att prata och förstå ord och tal (Liechty & Garber, 2004). Enligt Liechty och 

Garber (2004) samt Stewart och Creed (1994) finns tre olika typer av afasi. Den första typen 

är motorisk afasi, tidigare kallad expressiv afasi, som innebär att personer har svårt för att 

uttrycka sig, men har lätt för att förstå vad andra säger. Talet blir tvekande och långsam och 

meningarna blir oftast korta och bygger på enstaka betydande ord.  
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Den andra typen är sensorisk afasi, tidigare kallad impressiv afasi, där personer främst har 

svårigheter med språkförståelsen. Deras eget tal flyter ofta på normalt, men saknar mer eller 

mindre innehåll då betydelsebärande ord ersätts med ord som inte passar in, exempelvis 

påhittade ord. Personer med sensorisk afasi har en relativt bra hörförståelse, men har svårt för 

att föra samtal då de oftast är omedvetna om att det de säger är svårt för andra att förstå. 

Skillnaden mellan dessa två typer är inte definitiv, då både språkproduktionen och 

språkförståelsen i båda typerna påverkas i varierande grad. Den tredje typen av afasi är global 

afasi och det innebär att personen har total och varaktig förlust av talet. Afasisymtomen ter 

sig olika från person till person och är beroende på var i hjärnan blödningen eller proppen är 

lokaliserad samt dess omfattning (Liechty & Garber, 2004; Stewart & Creed, 1994). 

Kommunikation 

Liechty (2006) skriver att förmågan att kommunicera är ett basalt behov för människan och 

tas ofta för givet. Personer som insjuknat i afasi som följd av stroke är intellektuella 

människor som kämpar dagligen för att kunna uttrycka sig. Det är en ständig kamp att 

formulera meddelanden till och från hjärnan och det kräver mycket energi för den som 

insjuknat. För vissa personer med afasi blir tal- och kommunikationssvårigheterna för mycket 

och svårt att hantera, vilket kan leda till att de även insjuknar i psykisk ohälsa. Liechty (2006) 

menar att behovet av stöd är betydelsefullt för personer med afasi. Vid mötet med denna 

patientgrupp måste sjuksköterskan ta sig tiden att lyssna, ha tålamod och inte avbryta, störa 

eller slutföra meningarna. Nyström (2009) menar att det är nödvändigt att använda olika 

metoder för kommunikation samtidigt. Det verbala språket kan kompletteras med exempelvis 

skrift, gester och bilder. 

 

Fossum (2008) förklarar att kommunikation, samtal och bemötande inom vården är viktiga 

hörnstenar i mötet med patienten. Kunskap, säkerhet och trygghet behövs för att mötet ska bli 

så bra som möjligt. Kommunikation är livsnödvändigt inom vården och behövs för 

samarbete, tillfredsställelse av personliga behov och överlevnad. Kommunikation kan 

definieras som ett ömsesidigt utbyte, något som blir gemensamt, som går att dela med andra 

och som gör någon delaktig i sammanhanget. Kommunikation handlar både om det verbala 

uttrycket och kroppsspråket. Ett begrepp som ligger nära är konversation, som kan betyda 

sällskap eller en sammanslutning (Fossum, 2008).  
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Upplevelser 

Langemar (2008) förklarar att upplevelser kan beskrivas med begreppet livsvärld.  

Livsvärlden är de tolkningar personen gör av det denne upplever, vilka präglas av tidigare 

erfarenheter och hur framtiden uppfattas, exempelvis hur personen ser på saker som händer 

utifrån önskningar och mål. Livsvärlden handlar om hur personen uppfattar sig själv i relation 

till omvärlden, vilket kan vara gemensamt för flera människor. Enligt Travelbee (1971) 

upplever alla personer sina sjukdomar eller sitt lidande på olika sätt, det vill säga att ingen 

utomstående kan förstå den individuella upplevelsen utom personen själv. Upplevelsen blir 

också en erfarenhet för personen och det är av stor vikt att finna mening med de olika 

upplevelserna. Liechty (2006) förklarar att det är svårt för en person att förstå andra 

människors upplevelser i en situation de inte har upplevt själv. 

Det dagliga livet 

Enligt Carnevali (1990) delas det dagliga livet in i aktiviteter, händelser, krav, miljö och 

värderingar. Alla de olika områdena i det dagliga livet ska vara anpassat efter personens 

funktionella hälsotillstånd och det är det funktionella hälsotillståndet som styr personens 

dagliga liv. Aktiviteter i det dagliga livet kan vara allt från att röra sig, andas och svälja till att 

kunna vara uppegående och motionera. Händelser i det dagliga livet är det som inträffar, 

vilket kan vara allt från resor och födelsedagar till att få en diagnos och prov- eller 

röntgensvar. Krav i det dagliga livet är förväntningarna på aktiviteter, attityder och beteenden 

som kan påverka personens prioriteringar, känslor och val. Miljö i det dagliga livet är den 

omgivning där personen lever sitt dagliga liv, vilket kan vara på sjukhuset, hemma, 

vårdboende eller arbetsplats. Det är av betydelse att ta hänsyn till det aktuella hälsotillståndet, 

så att det dagliga livet blir lättare att hantera i den miljö personen befinner sig i. Värderingar i 

det dagliga livet är betydelsefullt för de handlingar, känslor och samspel som berör personens 

hälsotillstånd, så att det inte uppstår konflikter mellan sjukvårdspersonal, anhöriga och 

personen (Carnevali, 1990). 

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee (2001) är en omvårdnadsteoretiker som har skapat en interaktionsteori som 

bygger på “människa-till-människa-förhållandet” och på att kommunikationen mellan patient 

och sjuksköterska är grundläggande för en god vård.  



 

 
 

8 

Människa-till-människa-förhållandet innebär att personen och sjuksköterskan förhåller sig till 

varandra som två unika, mänskliga individer och inte som “patient” och “sjuksköterska”. 

Detta för att skapa en reell kontakt och nå fram till varandra på ett ömsesidigt plan. Personen 

ska ses som en unik människa och inte som något “sjukt”. Det är människa-till-människa-

förhållandet som gör det möjligt för sjuksköterskan att hjälpa personen med att förebygga 

eller hantera lidandet kring sjukdomen och finna mening i erfarenheterna. För att uppnå 

människa-till-människa-förhållandet måste sjuksköterskan och personen gå igenom fyra olika 

faser; det inledande mötet, framväxt av identiteter, empati och medkänsla och sympati. Dessa 

faser innebär en process som tar tid och när sjuksköterskan och personen har tagit sig igenom 

dessa faser tillsammans kommer de att uppleva ömsesidig förståelse och god kontakt. Enligt 

Travelbee (2001) är kommunikation en förutsättning för att nå interaktionsprocessens mål. 

Målen som önskas uppnå under interaktionen är att sjuksköterskan ska lära känna personen, 

att uppmärksamma personens omvårdnadsbehov och att uppfylla omvårdnadens mål och 

syfte. Sjuksköterskan kan använda olika kommunikationstekniker som metod för att uppnå 

både specifika och generella mål under interventionen med personen. 

Kommunikationsteknikerna innefattar inte bara samtal, utan även icke-verbala medel 

(Travelbee, 2001). 

 

Travelbee (2001) menar på att människan tillskriver situationer och händelser en mening och 

att personens upplevelser eller uppfattningar är grunden för dennes reaktioner och beteenden. 

Centrala begrepp inom Travelbees (2001) teori är självbild och roll. Självbilden innebär 

känslor och tankar kring den egna personen och människans roll anses vara förknippad med 

förväntningar från etiska och sociala normer, vilket kan påverka självbilden positivt eller 

negativt. Enligt Travelbee (2001) är målet för sjuksköterskans omvårdnad att kartlägga 

patientens upplevelser och uppfattningar, förstå patientens livsvärld, ha en välfungerande och 

öppen kommunikation samt skapa en mellanmänsklig relation till patienten som präglas av 

äkthet. Travelbee (2001) menar att människan ska ses som unik, det vill säga att varje 

människa skiljer sig från andra människor. Detta innebär att människor upplever tillvaron och 

andra människor på olika sätt. Smärta, sjukdom och lidande är en del av människans liv och 

något som alla kommer uppleva någon gång under livets förlopp. Travelbee (2001) anser att 

smärta, lidande och sjukdom kan ge möjlighet till personlig utveckling hos personen, då han 

eller hon försöker finna mening i dessa. Travelbee (2001) lyfter även fram att familjen är 

viktig för människans hälsa. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers upplevelse av afasins påverkan i det dagliga 

livet efter en stroke. 

Metod 

Den metod som valdes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. En litteraturstudie innebär 

att det är litteraturen som är informationskällan och enligt Olsson och Sörensen (2011) måste 

litteraturen till bakgrunden och litteraturen till resultatet bestå av olika litteraturkällor. 

Langemar (2008) menar att en kvalitativ forskningsmetod bör användas när studien vill 

undersöka något subjektivt, som exempelvis upplevelser. Olsson och Sörensen (2011) skriver 

att förhållningssättet är förutsättningslöst, det vill säga att forskaren försöker möta situationen 

som om den alltid vore ny. Forskaren är ute efter en helhetsförståelse av specifika 

förhållanden för att få en fullständig bild av situationen (Olsson & Sörensen, 2011). I 

föreliggande studie användes även en omvårdnadsteoretisk referensram som grund till 

arbetet. 

Datainsamling 

För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar användes de elektroniska referensdatabaserna 

Cinahl och PubMed. Cinahl är en databas som innehåller vetenskapliga artiklar och rapporter 

i form av referenser från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter och PubMed innehåller 

vetenskapliga artiklar och rapporter inom bland annat omvårdnad och medicin (Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011). Det bokades tid med bibliotekarie för att få större förståelse för 

de olika databaserna och för att få mer effektiva sökningar. Ämnesord användes vid 

sökningen av artiklarna i de elektroniska referensdatabasernas uppslagsverk för att få fram 

artiklar som var relevanta till syftet. Cinahls uppslagsverk heter Cinahl Headings och 

PubMeds uppslagsverk heter MeSH. I MeSH kallas ämnesorden för MeSH-termer. 

Ämnesorden kan variera mellan referensdatabaserna, vilket bör tas hänsyn till vid 

sökningarna (Willman et al., 2011). Det gjordes även några fritextsökningar för att hitta 

artiklar som ännu inte blivit tilldelade ämnesord. Enligt Willman et al. (2011) innebär en 

fritextsökning att sökningen sker endast på enskilda sökord som skrivits in i sökrutan. Endast 

fritextsökningar resulterar ofta med ohanterbart många referenser, därför är det av stor vikt att 

kombinera sökningarna med både fritextsökningar och ämnesord från MeSH och Cinahl 

Headings (Willman et al., 2011).  
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Sökorden som användes till studien var: aphasia, aphasic patients, stroke, experience, lived 

experience, psychosocial, life change events, daily life, daily living, life after stroke och 

communication. Sökorden söktes först enskilt innan de kombinerades med de booleska 

sökoperatorerna AND och OR. Sökoperatoren OR användes mellan sökorden för att utöka 

sökningen och AND användes för att lägga ihop olika sökord och kombinera sökblock. 

Sökoperatoren NOT uteslöts vid sökningarna. Willman et al., (2011) menar att genom att 

använda de booleska sökoperatorerna riktas sökningarna till ett begränsat område, men 

innefattar samtidigt så mycket som möjligt av den relevanta litteraturen som svarar på syftet. 

Genom att använda de booleska sökoperatorerna för att kombinera sökord ökar chansen till 

att hitta relevanta artiklar. Vidare skriver Willman et al. (2011) att sökoperatoren OR används 

mellan två eller flera sökord för att utvidga den systematiska sökningen, vilket leder till att 

sökningen innehåller referenser till både den ena och det andra sökordet samt sökorden 

tillsammans. Sökoperatoren AND användes också mellan två eller flera sökord för att 

avgränsa sökningen och fokusera på huvudområdet. Sökoperatoren AND används även för att 

kombinera olika sökblock (Willman et al., 2011).  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för studien var vetenskapliga artiklar som baserades på empirisk 

forskning. Artiklarna skulle innefatta både män och kvinnor från 18 år och utgå ifrån deras 

upplevelser av afasi efter en stroke och hur det påverkade deras dagliga liv. Samtliga artiklar 

skulle vara skrivna på engelska, vara peer-reviewed, klassade som research articles och 

publicerade mellan åren 2000-2016. Enligt Willman et al. (2011) innebär peer-reviewed att 

artiklarna har blivit vetenskapligt granskade innan publicering av personer som forskar inom 

samma område. Artiklarna som inkluderades i studien skulle uppnå grad I i 

kvalitetsgranskningen och vara från olika delar av världen för att få ett omfattande och 

tillförlitligt resultat. Artiklar med närståendefokus och vårdarfokus exkluderades. 

Urval 

Under arbetets gång vid databassökningarna lästes rubrikerna först. De artiklar som hade 

rubriker som verkade intressanta och relevanta för syftet lästes igenom på abstraktnivå, vilket 

motsvarade 127 artiklar från Cinahl och 56 artiklar från PubMed. Av dessa var det 22 artiklar 

som lästes igenom mer utförligt, vilket motsvarade 12 artiklar från Cinahl och tio artiklar från 

PubMed.  
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Det visade sig att 12 av dessa inte svarade på föreliggande studies syfte, inte uppfyllde vissa 

inklusionskriterier, hade närstående- och/eller vårdarfokus eller hade en kvantitativ ansats 

och uteslöts därför innan kvalitetsgranskningen. Artiklarna som stämde överens med syftet 

och uppfyllde samtliga inklusionskriterier för föreliggande studie lästes sedan noggrant 

igenom i sin helhet. Dessa tio artiklar ansågs relevanta för studien och valdes ut för 

kvalitetsgranskning (Se Bilaga 1). 

Kvalitetsgranskning 

Willman et al., (2011) förklarar att vetenskapliga undersökningsmetoder behövs för att kunna 

kritiskt värdera en studie på ett systematiskt sätt. Ett tillvägagångssätt som är trovärdigt och 

systematiskt gör det lättare att tolka och sammanställa studien. Om minst två personer 

granskar artiklarna och tillsammans diskuterar tolkningarna av dem, får granskningen större 

tyngd. Ett tillvägagångssätt vid kvalitetsgranskning är att använda Olsson och Sörensens 

(2011) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod, som användes vid 

kvalitetsgranskningen av artiklarna till föreliggande studie (Se Bilaga 2). Bedömningsmallen 

innehöll 20 frågor, där poängsättningen var noll-tre poäng. Den summa artiklarna fick efter 

poängsättningen delades sedan med totalpoängen som var 48 och omvandlades till procent. 

För att en artikel skulle uppnå grad III, krävdes minst 60 % av poängen. Vid grad II behövdes 

minst 70 % av poängen och för att uppnå grad I behövdes minst 80 % av poängen (Olsson & 

Sörensen, 2011). Artiklarna lästes noggrant igenom inför kvalitetsgranskningen och därefter 

besvarades frågorna enligt bedömningsmallen. Samtliga tio utvalda artiklar uppnådde grad I, 

men i sista stund valdes en av dem bort, då den var både kvalitativ och kvantitativ och inte 

ansågs nödvändig. Enbart artiklar som var kvalitativa rakt igenom beslutades att inkluderas i 

föreliggande studie. Nio artiklar som uppnådde grad I ansågs vara tillräckligt antal och 

användes till resultatet (Se bilaga 3). 

Dataanalys 

Resultatdelarna från de nio valda artiklarna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys 

med manifest ansats. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär manifest ansats att forskaren 

bearbetar textmaterialet och innehållet och beskriver de uppenbara och synliga 

komponenterna, där vissa tolkningar kan göras av den bakomliggande texten. Analysen 

genomfördes stegvis utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av analysmetod. 
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Först lästes artiklarna noggrant och enskilt igenom ett par gånger för att få en bättre 

helhetsbild och djupare förståelse för vad resultatdelarnas textmaterial handlade om, vilket är 

det första steget enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning. I det andra steget 

plockades meningsenheter ut från textmaterialet, vilka svarade till föreliggande studies syfte. 

Det resulterade i 112 meningsenheter som diskuterades samt lästes igenom noggrant för att 

utesluta irrelevant textmaterial. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att inte 

plocka ut för långa meningar eftersom de då kan innehålla flera betydelser. För korta 

meningar är inte heller optimalt då viktig information av misstag kan försvinna. Vid det 

tredje steget översattes de utvalda meningsenheterna till svenska, för att lättare få förståelse 

för deras betydelse. Sedan kondenserades meningsenheterna för att få fram 

kärninformationen i texten. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att kondenseringen 

innebär att meningsenheten kortas ned, men samtidigt behåller den viktiga betydelsen i 

meningen. I det fjärde steget i analysprocessen plockades koder ut från kondenseringarna. En 

kod är enligt Graneheim och Lundman (2004) ett eller några få ord som lyfter fram det 

viktiga innehållet i kondenseringen. Koderna diskuterades, jämfördes utifrån likheter och 

skillnader och sorterades sedan in i olika kategorier, vilket är det femte steget i 

analysprocessen. Det framkom fem underkategorier och tre huvudkategorier. I bilaga 4 

redovisas exempel på analysförfarande. 
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Vikten	av	att	vara	
delaktig	i	det	
dagliga	livet	

Förändrad	
identitet	och	
självbild	

Behovet	av	att	känna	
tillhörighet	

	Negativa	attityder	
och	okunskap	från	
omgivningen	

Acceptans	
underlättar	det	
dagliga	livet	

Förlust	av	värdefulla	
sysselsättningar	

Värdet	av	självkänsla	
och	självförtroende	

Betydelsen	av	
relationer	och	ett	

socialt	liv	

Resultat 

Analysen som baserades på nio vetenskapliga artiklar resulterade i tre huvudkategorier och 

fem underkategorier som speglar personers upplevelser av hur afasi påverkar det dagliga livet 

efter en stroke. De tre huvudkategorierna var Vikten av att vara delaktig i det dagliga livet, 

Betydelsen av relationer och ett socialt liv samt Förändrad identitet och självbild. Figur 1 

presenterar de tre huvudkategorierna med tillhörande underkategorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översikt över huvudkategorier och underkategorier. 

Vikten av att vara delaktig i det dagliga livet 

Behovet av att känna tillhörighet 

Personerna med afasi betonade vikten av att känna tillhörighet till andra människor och 

samhället. De förklarade att de ville vara en del av samhället och vara engagerade i grupper 

och aktiviteter för att känna tillhörighet. De flesta uppskattade att socialisera sig med andra, 

trots att tal- och kommunikationssvårigheterna innebar en passivare roll för dem än innan 

afasin. Personerna med afasi berättade att när de kände tillhörighet i grupp och kunde 

medverka i aktiviteter upplevde de bättre livskvalitet. De hade en stark önskan om jämlikhet, 

att få vara delaktiga i beslutstaganden i vardagen och att ses som deltagande medlemmar i 

samhället. De som ville vara aktiva och deltagande uttryckte att de drevs av motivation och 

vilja (Dalemans, de Witte, Wade & van den Heuvel, 2009; Cruice, Hill, Worrall & Hickson, 

2010; Niemi & Johansson, 2013; Blom Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010). 
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I do not play well, the Clarinet. But I keep going to the group to stay 

involved (Dalemans et al., 2009, s.542) 

 

De flesta av personerna med afasi upplevde dock att afasin var ett hinder för deras deltagande 

och isolerade dem från samhället. De förklarade att det var lätt att småprata, men svårare eller 

till och med omöjligt att engagera sig i djupare konversationer. Svårare verbal 

kommunikation, såsom att svara på många frågor eller ringa och boka en taxi via telefon, 

hindrade en del från att delta i samhället på grund av deras bristande talförmåga. Majoriteten 

av personerna med afasi uttryckte ett stort behov av att vara delaktiga och känna tillhörighet 

till något, medan det fanns några av dem som valde att isolera sig från andra. De som valde 

att isolera sig själva förklarade att de upplevde sig själva som bördor för andra eller kände att 

de inte längre hörde hemma bland de andra och därför gjorde ett aktivt val att leva ensamma. 

De berättade att de pratade allt mindre med familjen och nära vänner och nästan aldrig med 

andra människor på grund av att de själva upplevde att de inte talade tillräckligt bra och 

därför begränsade sig. En del av dem föredrog att vara i fred och förklarade att de lät andra 

personer utföra deras uppgifter istället. Sedan afasins debut har de flesta känt sig mycket 

ensamma, oavsett om isoleringen varit ofrivillig eller självvald (Dalemans et al., 2009; Blom 

Johansson et al., 2012; Le Dorze, Salois-Bellerose, Alepins, Croteau & Hallé, 2014; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010). 

Förlust av värdefulla sysselsättningar 

Många av personerna med afasi upplevde stora förändringar i det dagliga livet, bland annat 

förlust av många värdefulla sysselsättningar, såsom jobb, fritidsaktiviteter och 

hushållssysslor. Dagliga vanor som krävde språkkunskaper, som att läsa tidningen och skriva 

textmeddelanden, beskrev många hade blivit tidskrävande och frustrerande. Det var inte 

längre avkopplande för dem utan hade istället blivit en kamp mot tal- och 

kommunikationssvårigheterna, vilket skapade känslor av förlust och sorg. Efter hemkomsten 

från sjukhuset hade en del personer med afasi svårare att anpassa sig till den nya situationen 

än andra och kämpade med att hitta nya sätt att hantera utmaningarna i vardagssysslorna och 

skapa nya dagliga rutiner. Många av personerna med afasi berättade att de var rädda för att 

utföra aktiviteter ensamma, då de inte längre förstod hur de skulle göra eller var rädda för att 

inte kunna hantera aktiviteterna på det sätt som de tidigare klarat av. De förklarade att när de 

inte kunde genomföra aktiviteter eller kände sig begränsade försämrades deras livskvalitet.  
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Personerna med afasi förklarade att afasin hindrade dem från att kunna visa vilka de var och 

vad de visste, att uttrycka sina synpunkter, ta ansvar i hemmet, besluta när de ville gå och 

handla samt delta i sociala aktiviteter eller andra meningsfulla aktiviteter (Cruice et al., 2010; 

Niemi & Johansson, 2013; Sjöqvist Nätterlund, 2010). 

 

De flesta dagliga aktiviteter som personerna med afasi klarade av var aktiviteter som utfördes 

i hemmet, ofta lugna sådana, som att titta på tv, läsa tidningen eller lyssna på ljudbok eller 

radio. De förklarade att de ibland kunde utsätta sig för svårare aktiviteter för att testa sig 

själva och kontrollera om de utvecklats och blivit bättre. Aktiviteter som inte krävde 

avancerad talförmåga, som exempelvis dans och spel, visade sig ge möjlighet till vila och 

avkoppling från afasin (Sjöqvist Nätterlund, 2010; Niemi & Johansson, 2013). 

Betydelsen av relationer och ett socialt liv 

Ett starkt socialt stöd innebar en ökad självkänsla hos personerna med afasi. Personerna med 

afasi förklarade att exempel på sådant stöd kunde vara känslomässigt stöd, såsom 

uppmuntran och stimulans, men beroende på kvaliteten på stödet påverkades självkänslan 

antingen positivt eller negativt. De förklarade även att ett starkt socialt stöd gjorde det möjligt 

för dem att agera på ett öppnare sätt. Personerna med afasi beskrev att partners, familj och 

andra människor i deras liv var kärnan till deras livskvalitet. Det kändes betydelsefullt för 

dem att ha någon som fanns där och som accepterade dem för vilka de var och hade varit 

innan afasins debut. Några av personerna med afasi förklarade att de förlitade sig på och var 

beroende av sin partner i sociala sammanhang (Le Dorze et al., 2014; Andersson & Fridlund, 

2002; Cruice et al., 2010; Sjöqvist Nätterlund, 2010).  

 

Personerna med afasi upplevde det lättare att kommunicera med barn och äldre människor, 

eftersom de oftast var mer toleranta med personens tal- och kommunikationssvårigheter. 

Deras egna barn kände dem väl och förstod vad de ville säga, medan okända människor inte 

förstod hur de tänkte, vilket medförde att det blev svårt för dem att kommunicera (Andersson 

& Fridlund, 2002; Blom Johansson et al., 2012). 

 

When I try to phone here, to the children...I called my son, and he 

understood most,...he knows what I’m thinking, so we could talk...but when I 

have to talk with others...I just can’t speak with anybody…  

(Andersson & Fridlund, 2002, s.288). 
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De flesta av personerna med afasi tyckte det var bra att komma ut ur hemmet och träffa 

vänner. En del av dem hade fortfarande god kontakt med några vänner och träffade dem 

regelbundet. Personerna med afasi förklarade att de kände sig tryggare när de bodde i ett litet 

samhälle med en lugn miljö, där folk visste deras livssammanhang, vilket underlättade för 

dem att ta kontakt och prata med andra människor (Sjöqvist Nätterlund, 2010; Dalemans et 

al., 2009). 

 

Personerna med afasi betonade vikten av att ha nära och kära i sitt sociala nätverk, men 

många av dem förklarade att stroken och afasin resulterade i att vissa vänner tog avstånd och 

att de sociala kontakterna blev färre. De uttryckte det som att vännerna tog avstånd på grund 

av att de inte visste hur de skulle hantera den nya situationen. Personerna med afasi kände att 

de själva alltid fick ta det första initiativet för att träffa sina vänner. Vissa av personerna med 

afasi kände även spänningar i relationerna med sin partner eller andra familjemedlemmar och 

sörjde förlorade vänner och oförmågan att utföra normala konversationer (Dalemans et al., 

2009; Sjöqvist Nätterlund, 2010; Le Dorze et al., 2014; Blom Johansson et al., 2012). 

 

Personerna med afasi förklarade att afasin även påverkade dynamiken i deras förhållanden 

med sina partners och att det skapade missförstånd gällande delaktigheten i familjelivet. 

Deras partners var ofta överbeskyddande och hindrade dem från att göra det de själva trodde 

de skulle klara av. Många av personerna med afasi upplevde att det var svårt att komma till 

tals när en familjemedlem var med. Om familjemedlemmarna saknade förståelse för och 

kunskap om personens tal- och kommunikationssvårigheter hindrade det personens 

deltagande. Det var en säkerhet för personerna med afasi att alltid ha sina partners vid sin 

sida, men om deras partners saknade kunskap eller kände sig obekväma i den nya rollen fick 

det personerna med afasi att känna sig som bördor. Personerna med afasi förklarade även att 

afasin resulterade i att de fick klart för sig vilka som var deras riktiga vänner. Det fanns 

nämligen de vänner som kände sig obekväma med den nya situationen och som skämdes över 

dem i sociala sammanhang och inte ville att andra skulle veta att personen hade afasi (Blom 

Johansson et al., 2012; Howe et al., 2008; Musser, B., Wilkinson, J., Gilbert, T., & Bokhour, 

G.B., 2014; Le Dorze et al., 2014). 

 

My friend said “Don’t tell anyone (at the party) you’ve had a stroke” 

(Howe et al., 2008, s.1100). 
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Förändrad identitet och självbild 

Värdet av självkänsla och självförtroende 

Personerna med afasi förklarade att de behövde känna självsäkerhet för att våga interagera 

med andra och vilja delta i sociala aktiviteter. Om självkänslan var tillräckligt stark gjorde de 

större ansträngningar för att delta i sociala sammanhang och deras självförtroende stärktes då 

de kunde delta eller utföra aktiviteter självständigt. Genom att delta i olika sociala 

sammanhang skapades erfarenheter som formade deras sociala identitet. Personer med afasi 

som svarat negativt på andras attityder upplevde att deras självförtroende blivit sämre och att 

viljan att delta i nya interaktioner minskat. En del situationer skapade ångest hos personerna 

med afasi, då de var rädda för att verka ”dumma” och detta påverkade deras självkänsla och 

motivation negativt. Bristande självkänsla och självförtroende fick även många att tvivla på 

sig själva. De var ofta oroliga över att inte längre vara tillräckligt bra för sina partners 

(Sjöqvist Nätterlund, 2010; Le Dorze et al., 2014; Niemi & Johansson, 2013; Andersson & 

Fridlund, 2002; Musser et al., 2014; Blom Johansson et al., 2012). 

 
At least 50 percent of me vanished when speech vanished that that’s how 

I think about it. (Niemi & Johansson, 2013, s.1831) 

 
Efter stroken och afasins debut förklarade personerna med afasi att tal och språk inte längre 

kunde tas för givet. Personerna med afasi kunde inte längre vara säkra på att de skulle kunna 

uttrycka sig som de ville och blev ständigt påminda om bristerna i deras tal. Oförmågan att 

tala skapade djup frustration, då de inte längre kunde uttrycka sina känslor, åsikter, tankar, 

kunskap och personlighet på det sätt som de gjorde innan stroken. Personerna med afasi 

förklarade att förlusten av den kommunikativa förmågan även innebar förlust av autonomi 

och jämlikhet som vän, partner, granne och medborgare. De hade ambivalenta känslor 

angående behovet av att förlita sig på människor runt omkring dem (Niemi & Johansson, 

2013; Blom Johansson et al., 2012). 

Acceptans underlättar det dagliga livet 

Många av personerna med afasi berättade att det var lättare att be om hjälp när de “förlåtit” 

sig själva för sina “brister”. De förklarade att de ofta kämpade mellan att utföra utmanande 

uppgifter och att ge upp och överlåta uppgiften till någon annan. För en del av personerna 

som insjuknat i stroke och afasi var det inte möjligt att ha en positiv syn på livet, men för dem 

som kunde ökade möjligheten till bättre livskvalitet.  
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Genom att ändra de sätt aktiviteterna utfördes på, acceptera att aktiviteterna utfördes 

annorlunda, uppleva framgång i att utföra aktiviteterna annorlunda och våga prova nya 

aktiviteter upplevde personerna med afasi förbättrad livskvalitet. De som klarade av att vara 

positiva och tänka i nya banor förklarade att de hade accepterat att de var tvungna till att leva 

sitt nya liv efter sjukdomens villkor och gjorde det bästa av situationen. De som kunde 

acceptera sin situation upplevde att livet var värt att leva. Personerna med afasi som inte 

kunde acceptera sin situation hade det svårt. De förklarade att de kämpade för att hitta nya 

sysselsättningar och upplevde sämre livskvalitet. De var även arga över att ha drabbats av 

afasi och inte längre hade förmågan att göra sig klart förstådda. Många av dem upplevde oro 

över hur de talade och jämförde sig själva med sina tidigare kommunikationsförmågor. 

Oavsett om personerna med afasi kunde acceptera den nya situationen eller inte, så kände de 

en ständig oro över att insjukna i ytterligare en stroke i framtiden (Cruice et al., 2010; Blom 

Johansson et al., 2012; Niemi & Johansson, 2013; Musser et al., 2014). 

 

It’s not what it used to be but you got to accept it  

(Cruice et al., 2010, s.337). 

Negativa attityder och okunskap från omgivningen 

Personerna med afasi berättade att de ofta kände osäkerhet och rädsla. De förklarade att de 

hade svårt för att prata med folk de knappt kände eftersom de var oroliga över vilka 

reaktionerna skulle bli, speciellt då de upplevde att andra människor ofta hade negativa 

attityder mot dem. Personerna med afasi uttryckte frustration över att inte kunna uttrycka sig 

ordentligt och upplevde att människor runt omkring dem inte hade kunskap om vad afasin 

innebar för dem (Blom Johansson et al., 2012; Le Dorze et al., 2014).  

 

I am embarrassed. People think that I am crazy and I am not. I don’t 

dare to talk to strangers. I feel ashamed (Dalemans et al., 2009, s.543) 

 

Okunskapen från andra människor resulterade ofta i att personerna med afasi hamnade under 

tidspress eller blev blockerade i sin kommunikation, vilket gjorde det omöjligt för dem att 

delta i konversationerna. Flera av personerna med afasi uppgav att de inte blev sedda som 

“hela personer” och att andra människors attityder påverkade deras känsla om att vara 

kompetent eller inte.  
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Det var krävande och svårt för personerna med afasi att medverka i gruppkonversationer på 

grund av att de andra inblandade inte gav dem den tid de behövde och fyllde i deras repliker 

när de blev otåliga. Personerna med afasi förklarade att de kände sig osäkra och rädda för nya 

situationer, okända människor, för att bli utskrattade och ignorerade. Vid interaktioner med 

okända människor var många av dem rädda för att uppfattas som berusade eller 

drogpåverkade på grund av deras ostadiga gång och bristande talförmåga, därför var det 

betydelsefullt för dem att få informera andra om deras funktionshinder. De kände ofta skam, 

då de upplevde det som att andra människor trodde de var “dumma”. På grund av detta 

konfronterades de ofta av många negativa känslor, såsom ensamhet, depression, stress, 

frustration, rädsla, sorg och besvikelse (Howe et al., 2008; Andersson & Fridlund, 2002; 

Dalemans et al., 2009; Niemi & Johansson, 2013). 

 

...But then they don’t know how to get along with me and then they talk 

as if I’m stupid or so. (Dalemans et al., 2009, s.544) 

 

När ingen lyssnade, försökte förstå eller ignorerade deras samtal kände de sig ensamma och 

isolerade trots att de var bland folk. Personerna med afasi beskrev att de kände oro över att bli 

dömda av andra människor och undvek därför vissa sociala situationer som krävde avancerad 

verbal kommunikation. Många av dem undvek även situationer där de förväntades prata eller 

kommunicera, vilket gjorde att deras sociala aktiviteter påverkades eftersom de inte kunde 

delta i samtalen (Dalemans et al., 2009; Blom Johansson et al., 2012; Sjöqvist Nätterlund, 

2010; Howe et al., 2008). 

På sjukhuset upplevde personerna med afasi att sjukvårdspersonalen hade förståelse för 

sjukdomen, men att stödet inte var tillräckligt för att stärka deras självkänsla. Personerna med 

afasi kände, trots förståelsen från sjukvårdspersonalen, uppgivenhet under sjukhusvistelsen 

(Andersson & Fridlund, 2002). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på nio vetenskapliga artiklar 

genomfördes för att få fram personers upplevelser av hur afasi påverkar det dagliga livet.  

En litteraturstudie sammanställer den forskning som redan finns och i en litteraturstudie är 

det litteraturen, såsom vetenskapliga artiklar och rapporter, som är informationskällan till 

studien (Hall, 1998; Olsson & Sörensen, 2011). En kvalitativ forskningsmetod användes, då 

det ansågs lämpligt för att kunna svara på syftet och framhäva en mer nyanserad och 

djupgående beskrivning av det studerade fenomenet. En kvalitativ metod kan ses som en 

styrka, då den beskriver och fångar upp “upplevelserna”. Risken med att använda en 

kvantitativ metod för föreliggande studie hade kunnat vara att en djupare förståelse för det 

studerade fenomenet gått förlorad, eftersom den metoden enligt Willman et. al. (2011) inte är 

lika djupgående som den kvalitativa. Enligt Langemar (2008) har upplevelser egenskaper 

som är annorlunda mot för materiella processer, det vill säga att det är svårt att hitta enskilda 

mätbara variabler då olika företeelser ofta är inflätade i varandra, vilket också gör det svårt att 

finna orsaksförhållanden. Den kvalitativa metoden utforskar inte kausaliteten i första hand 

utan ser främst till helheten. Upplevelser har sällan linjära orsaksförhållanden, det vill säga 

olika saker påverkar varandra från olika håll. Innebörden av upplevelser är beroende av sitt 

sammanhang, vilket innebär att det är svårt att förstå något om det inte finns ett sammanhang 

(Langemar, 2008).  

 

För att undvika personliga tolkningar av textmaterialet granskades samtliga artiklar 

tillsammans och tolkningarna diskuterades, vilket resulterade i större tyngd i granskningen. 

Något som kan ses som en svaghet är att litteraturen som använts till studien tidigare har 

tolkats av andra forskare, vilket kan innebära att de har sållat bort annan viktig information. 

Anledningen till att det inte gjordes en empirisk studie var för att den tilldelade tidsramen för 

studien ansågs vara för kort. En empirisk studie hade inneburit en mer tidskrävande process 

eftersom datainsamlingen kan kräva flera veckor eller månaders arbete (Polit & Beck, 2012). 

Om tiden funnits hade det varit relevant för studiens syfte att genomföra en empirisk studie 

för att bredda resultatet ytterligare (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Vid litteratursökningen användes de elektroniska referensdatabaserna Cinahl och PubMed. 

Litteratursökningen omfattade dessa två referensdatabaser för att få tillräckligt med material 

att arbeta med. Genom att använda ytterligare elektroniska databaser hade det kunnat 

resultera i en mer omfattande litteratursökning. Anledningen till att inga ytterligare databaser 

användes vid sökningarna var för att PubMed och Cinahl resulterade i tillräckligt antal 

artiklar som uppnådde grad I och ansågs vara av hög kvalitet för föreliggande studie. I 

referensdatabaserna Cinahl och PubMed fanns uppslagsverken Cinahl Headings och MeSH 

som användes för att sökningen skulle bli korrekt genomförd. Genom att använda dessa 

uppslagsverk kom det fram underkategorier på de ämnesord som söktes, vilka kunde 

användas för att hitta de mest relevanta artiklarna som berörde området som skulle studeras. 

Det gjordes även fritextsökningar och kombinationer mellan ämnesord från uppslagsverken 

och fritextsökningarna, vilket kan ses som en styrka, då det resulterade i att irrelevanta 

artiklar avgränsades och artiklar av betydelse kunde hittas. En nackdel med att göra endast 

fritextsökningar är att det kan uppkomma referenser som inte är aktuella samt att det kan 

resultera i ohanterbart många referenser, då fritextsökningar enligt Willman et. al (2011) 

inkluderar alla referenser som innehåller det sökta ordet. Till föreliggande studie användes de 

booleska sökoperatorerna OR och AND, vilket kan ses som en styrka då det breddade 

sökningens resultat och gjorde det möjligt att kombinera olika sökblock för att få fram 

relevanta artiklar. Sökoperatoren NOT uteslöts i sökningarna eftersom den kan sortera bort 

aktuella artiklar. En annan styrka var att de sökord som användes vid datainsamlingen var 

relevanta för att hitta artiklar som svarade på studiens syfte. 

 

Sökordet communication tillkom senare i sökningarna, då det var svårt att hitta fler artiklar 

med de övriga sökorden. Eftersom kommunikation är starkt kopplat med afasi och samtliga 

utvalda artiklar tog upp ämnet ansågs inte ordet styra resultatet åt en särskild riktning. 

Artikeln som valdes utifrån sökordet communication fokuserade inte enbart på just 

kommunikation, utan tog även upp andra viktiga faktorer. 

 

Inklusionskriterierna för studien påverkade resultatet. Ett av inklusionskriterierna var att 

artiklarna skulle innefatta både män och kvinnor över 18 år. Både män och kvinnor 

inkluderades för att få ett bredare perspektiv av upplevelserna och för att få variation i 

urvalet, vilket kan ses som en styrka i resultatet. Majoriteten av deltagarna i artiklarna var 

män, vilket kan ha påverkat resultatet eftersom kvinnor och män kan uppleva sjukdomen på 

olika sätt.  
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Inklusionskriteriet att deltagarna i artiklarna skulle vara över 18 år valdes för att endast 

inkludera vuxna människors upplevelser och utesluta barns upplevelser. Deltagarnas åldrar 

varierade mellan 28 och 92 år, vilket kan ha påverkat resultatet på grund av att de befann sig i 

olika faser i livet. En annan inklusionskriterie var att alla artiklar skulle vara skrivna på 

engelska, vilket kan ses som en svaghet då det kan finnas relevant forskning skrivet på andra 

språk som exkluderats från denna studie. Ytterligare en inklusionskriterie var att artiklarna 

skulle vara skrivna från år 2000 till 2016. En styrka i det är att studien bygger på den senaste 

forskningen och att äldre forskning som inte längre är relevant sållats bort. Forskningen 

utvecklas däremot mycket under 16 år, så därför kan tidsspannet även ses som en svaghet för 

resultatet. Det sista inklusionskriteriet var att artiklarna skulle vara peer-reviewed, vilket kan 

ses som en styrka i föreliggande studie då de enligt Willman et al (2011) har blivit granskade 

av forskare innan publicering. 

 

Innan artikelsökningen diskuterades det om kulturella skillnader kunde påverka resultatet. En 

svaghet med artiklar från olika delar av världen skulle kunna vara att människor från olika 

kulturer har olika upplevelser gällande afasi. Till en början var tanken med studien att inrikta 

sig på studier som var genomförda i Europa, men det visade sig bli svårt då det inte fanns 

tillräckligt med relevanta artiklar som svarade på syftet. När artikelsökningen genomfördes 

oberoende av ett specifikt geografiskt område visade det sig att personers upplevelser av afasi 

efter en stroke var liknande världen över, oavsett kultur. Av den anledningen användes 

artiklar från olika delar av världen till föreliggande studie. Det kan ses som en styrka att inte 

enbart fokusera på ett specifikt område då resultatet kan beskriva bredden i det studerade 

fenomenet, vilket kan vara en stor fördel med tanke på att sjuksköterskan i dagens vård kan 

möta personer med olika bakgrunder. Resultatet i studien byggdes på nio artiklar, varav tre 

var från Sverige, en från Finland, en från Nederländerna, en från Storbritannien, en från 

Kanada, en från Australien och en från USA. 

 

Åtta av de nio valda artiklarna grundade sig på semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor. Deltagarna fick under intervjuerna använda sig utav papper, penna, bilder och gester 

som komplement för att underlätta kommunikationen. Detta ansågs vara en fördel i artiklarna 

eftersom det gav större trovärdighet och en djupare förståelse för deltagarnas livsvärld. 

Langemar (2008) förklarar att en semistrukturerad intervju vanligtvis består av några 

färdigformulerade frågor som under själva intervjun kan kompletteras med följdfrågor 

och/eller helt nya frågor som dyker upp.  
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Frågorna behöver inte formuleras likadant i varje intervju eller ställas i samma ordning, utan 

kan anpassas beroende på hur intervjun utvecklar sig. Öppna frågor är ospecifika och syftar 

till att få respondenten att berätta. Intervjun blir mer explorativ då de aspekter som 

respondenten själv tycker är viktiga lättare kommer fram (Langemar, 2008). I en av artiklarna 

som användes till denna studie fick deltagarna skriva kompletterande dagboksanteckningar, 

vilket också kan ses som en fördel eftersom dagboksanteckningar speglar en omedelbar bild 

av upplevelser och händelser eller beskriver vissa fakta. De kan också fokusera på ett 

specifikt ämne, som exempelvis upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Den nionde artikeln grundades på strukturerade intervjuer med öppna frågor, vilket skulle 

kunna ses som en svaghet eftersom respondenterna inte fick utveckla sina svar. 

Intervjumetoden ansågs dock relevant för just den specifika studien. Enligt Langemar (2008) 

har en strukturerad intervju färdigformulerade frågor som ställs på samma sätt och i samma 

ordningsföljd, utan följdfrågor, till alla respondenter. Föreliggande studies resultat kan ha 

påverkats av att artiklarna använt sig av olika intervjumetoder. 

 

Artiklarna som valdes ut för föreliggande studie kvalitetsgranskades med hjälp av Olsson och 

Sörensens (2011) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. Alla frågor i 

bedömningsmallen inkluderades, vilket kan ses som en fördel för att kunna granska alla delar 

i artiklarna och få ett trovärdigt resultat. Bedömningsmallen ansågs vara lättförståelig och 

tydlig och användes därför för att kvalitetsgranska artiklarna. Alla artiklarna som valdes ut 

granskades och kontrollerades av båda skribenterna och uppnådde grad I, som innebar minst 

80 % av poängen enligt bedömningsmallen och ansågs därför relevanta att använda till 

föreliggande studie. Det kan ses som en styrka att alla artiklarna uppnådde Grad 1, då de 

ansågs vara trovärdiga och tillförlitliga på grund av den höga poängen. 

 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys användes i denna 

studie. Innehållsanalysen genomfördes med en manifest ansats, men vissa latenta inslag kan 

ha förekommit, vilket kan ha påverkat föreliggande studies resultat då egna tolkningar av 

textmaterialet var svårt att undvika trots textnära bearbetning av materialet. Enligt Langemar 

(2008) innefattar språket människors sätt att se på verkligheten och eftersom en kvalitativ 

analys är språklig innebär det att forskarens individuella tolkningar av språket mer eller 

mindre påverkar analysen. En svaghet i analysen skulle kunna vara att översättningarna har 

tolkats annorlunda när meningsenheterna översattes från engelska till svenska.  
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Ett engelskt-svenskt lexikon användes vid behov för att försöka undvika översättningsfel av 

materialet. En styrka i analysen var att skribenterna diskuterade, valde ut vilka 

meningsenheter som ansågs relevanta till studien, skapade kategorier och underkategorier till 

resultatet tillsammans. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att identiteten och självbilden hos personerna förändrades efter att de 

insjuknat i afasi. Förlusten av talet innebar förlust av autonomi och jämlikhet för personerna 

med afasi. Efter afasins debut kunde tal och språk inte längre tas för givet och de kunde inte 

längre vara säkra på att uttrycka sig som de ville med deras känslor, tankar, kunskap och 

personlighet som de kunde innan stroken. Arnesveen Bronken et al. (2012) styrker detta och 

förklarar att förlusten av språket, som i vanliga fall fungerar som ett verktyg för att 

upprätthålla roller och positioner, får personerna med afasi att undvika vissa situationer. 

Svårigheterna att uttrycka sig leder ofta till frustration och missförstånd hos både dem själva 

och andra människor i deras sociala nätverk. Föreliggande studies resultat visade att förlusten 

av autonomi och jämlikhet resulterade i att personerna med afasi blev utstötta från samhället, 

vilket påverkade deras självbild negativt.  

 

Resultatet visade att personerna med afasi upplevde att människor i deras omgivning ofta 

hade negativa attityder mot dem och att de inte blev sedda som ”hela personer”. Arnesveen 

Bronken et al. (2012) stärker resultatet då de menar att många personer med afasi undviker att 

prata på grund av rädsla för att andra ska tycka att de gör sig själva till åtlöje. Självbilden är 

en viktig del i detta, då den innefattar personens egna tankar och känslor kring sig själv, men 

också hur personen svarar på andra människors beteenden. Enligt Travelbee (2001) är det 

viktigt att personen med afasi inte ses som någonting “sjukt”, eftersom det avhumaniserar 

personen. Travelbee (2001) menar även att självbilden påverkas positivt och negativt 

beroende på förväntningarna från etiska och sociala normer som människans roll anses vara 

förknippad med. Föreliggande studies resultat visade att många av personerna med afasi 

upplevde att de förlorade en del av sig själva när de insjuknade i afasi och att de inte längre 

passade in i samhället. För de flesta av dem kan det vara betydelsefullt att sjuksköterskan 

hjälper dem med att stärka och bibehålla sina “självbilder” och “roller”, vilket Travelbee 

(2001) menar underlättar återhämtningsprocessen och deras deltagande i samhället. 

Sjuksköterskan måste skapa en vårdrelation som är jämlik och lindrar självtvivel, vilket också 

Nyström (2009) styrker i sin studie. 
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I resultatet framkom att människor runt omkring inte ansågs ha kunskap om afasin, vilket 

resulterade i att personerna med afasi ofta hamnade under tidspress, blev blockerade i sin 

kommunikation eller utfrysta och ignorerade. Hinckley et al. (2013) förklarar att personer 

med afasi upplever att människor runt omkring dem saknar förståelse för deras långsamma 

och bristande kommunikation, vilket påverkar personerna med afasi och deras deltagande i 

sociala sammanhang negativt. I föreliggande studies resultat framkom att många kände sig 

isolerade och ensamma på grund av utanförskap, men en del valde självmant att ta avstånd 

från samhället, då de inte längre kände att de hörde hemma bland andra. Oavsett om de blev 

ofrivilligt isolerade eller själva valde att isolera sig kände sig de allra flesta isolerade och 

ensamma och hade allt mindre kontakt med familj och vänner. Arnesveen Bronken et al. 

(2012) förklarar att många personer med afasi upplever afasin som att vara instängd i ett rum 

alldeles ensamma. Att få hjälp med att prata om sina känslor och erfarenheter kan vara 

avgörande för att kunna riva ner muren av upplevd ensamhet. Resultatet visade att eftersom 

omgivningen ofta saknade förståelse för deras tillstånd gick det ut över personernas 

självkänsla och självförtroende. Afasin medförde att de kände sig osäkra i sin nya roll och 

avsaknaden av förståelse från omgivningen resulterade i att de kände sig utsatta och 

omotiverade att lämna hemmet. Det var viktigt för personerna med afasi att få den tid de 

behövde för att få möjlighet att kunna uttrycka sig själva, vilket även innebar att det krävdes 

tålamod från omgivningen. Det framgick i resultatet att det verkade finnas ett stort 

informationsbehov hos allmänheten och ibland närstående som ofta visade på oförstånd 

gällande tillståndet. Nyström (2009) menar att det är betydelsefullt att sjukvården fungerar 

som en plats där personerna med afasi kan känna sig trygga, blir hörda och sedda som 

likvärdiga människor, eftersom många redan känner sig utfrysta och isolerade från samhället. 

 

Ett annat huvudfynd i resultatet var att det var betydelsefullt för personerna med afasi att 

kunna acceptera sin nya situation, upprätthålla en positiv inställning och attityd trots 

utmaningarna som uppstod. Ahuja et al. (2013) styrker detta och menar att acceptans är 

nyckeln i återhämtningen och för att kunna gå vidare med livet. Resultatet visade att det 

kunde vara svårt att acceptera sin situation eller ha en positiv inställning efter insjuknandet 

när afasin innebar så pass stora förändringar i det dagliga livet. Enligt Travelbee (2001) är det 

betydelsefullt att sjuksköterskan fungerar som ett stöd och hjälper personen med att finna 

mening vid lidande och sjukdom. Kommunikationen i omvårdnadsarbetet bör prioriteras, 

eftersom kommunikationen enligt Travelbee (2001) skapar den mellanmänskliga 

dimensionen som kan leda till målet att finna mening i erfarenheterna.  
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Då afasi innebär tal- och kommunikationssvårigheter menar Travelbee (2001) att 

sjuksköterskan måste använda sig av olika kommunikationstekniker vid mötet för att kunna 

skapa en god kontakt och för att de ska kunna nå fram till varandra på ett ömsesidigt plan. 

Varje människa är unik och alla upplever tillvaron på olika sätt, även om de har samma 

sjukdom, därför är det betydelsefullt att sjuksköterskan ser personen bakom patienten och att 

hon skapar sig en bild av den unika personens livsvärld för att kunna hjälpa personen att finna 

mening. Genom att finna mening i erfarenheterna kan det bli lättare att förstå och acceptera 

sin situation (Travelbee, 2001). 

 

Det framkom i föreliggande studies resultat att personerna med afasi upplevde att 

sjuksköterskor inte var ett tillräckligt stöd för att stärka deras självkänsla, vilket ledde till att 

de kände uppgivenhet under sjukhusvistelsen. Hinckley et al. (2012) styrker detta och menar 

att sjuksköterskor har begränsad förståelse för afasin och dess påverkan på personerna. 

Personerna med afasi upplever att sjuksköterskan inte alltid lyssnar på dem och att hon eller 

han kan anklaga dem för att leva i förnekelse eller vara orealistiska. Som Travelbee (2001) 

skriver krävs ett människa-till-människa-förhållande vid interventionen för att sjuksköterskan 

ska kunna hjälpa personen med afasi på bästa sätt. Med detta menas att sjuksköterskan måste 

se personen som en jämlike och lära känna henne eller honom så att identiteten kan växa 

fram. Relationen ska bygga på förtroende och äkthet, där de kan uppleva ömsesidig förståelse 

och god kontakt. Interaktionen mellan dem ska präglas av empati, medkänsla och sympati. 

Nyström (2009) menar att om personen med afasi har orealistiska mål bör sjuksköterskan 

istället se det som att det finns hopp hos personen, försöka ta till vara på det och hjälpa 

personen med att sätta upp mer realistiska mål. I resultatet framkom att många personer med 

afasi saknade människor i sin omgivning som förstod vad afasin innebar, därför menar 

Nyström (2009) att det är betydelsefullt att sjuksköterskan fungerar som ett stöd, att hon 

främjar personens självkänsla och självförtroende i sitt arbete med hjälp av sin kunskap och 

förståelse. Arnesveen Bronken et al. (2012) förklarar att utbyte av information och kunskap 

baserat på deras personliga erfarenheter hjälper dem att förstå sin situation bättre, lär dem 

mer om stroke, afasi, vanliga symtom och reaktioner och var de kan söka hjälp. 
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I resultatet framkom även att stöd från familj, nära vänner och andra människor var 

betydande, då det bidrog till bättre självkänsla och livskvalitet för personerna med afasi. 

Ahuja et al. (2013) styrker detta och menar att alla personer med afasi genomgår en lång 

personlig resa för att hitta tillbaka till sig själva efter stroken och afasin och att de är tvungna 

till att lära sig hantera och acceptera försämringarna och det nya hälsotillståndet. Vidare 

menar Ahuja et al. (2013) att personer med afasi upplever att det skulle ha varit svårt utan 

familjens stöd. Enligt Travelbee (2001) anses familjens stöd vara grunden för att personen 

som insjuknat ska uppleva en god hälsa. Eftersom alla människor upplever sin situation, 

sjukdom, lidande och smärta på olika sätt kan det vara skönt att ha familjen som stöd, 

eftersom familjen känner personen med afasi sedan innan och ofta har förståelse för hur han 

eller hon känner och vill gå vidare i livet. Travelbee (2001) lyfter även fram att när det gäller 

omvårdnaden bör sjuksköterskan inkludera och involvera familjemedlemmar vid 

interventionerna om så önskas av personerna med afasi. Det framkom dock i resultatet att inte 

alla personer med afasi såg sina familjemedlemmar som ett stöd i återhämtningsprocessen, 

vilket sjuksköterskan måste ta hänsyn till.  

 

Resultatet visade att vänner och familj var ett betydelsefullt stöd, men också att de sociala 

kontakterna hade blivit färre efter afasins debut. Detta styrker även Brown, Davidsson, 

Worrall & Howe (2013) som skriver att många personer med afasi upplever förlust av vänner 

och att vänskapskretsarna förändras efter stroken och afasins debut. Resultatet visade att 

förlusten av vänner kunde bero på okunskap och rädsla, då vännerna inte visste hur de skulle 

hantera den nya situationen och hur de skulle prata med personen med afasi. En betydelsefull 

del var att vänner och familj fanns som stöd för personen med afasi, eftersom personerna med 

afasi genomgått eller skulle genomgå en livsomställande fas i livet. Personerna med afasi 

upplevde redan sorg över förlusten av talet och när de även förlorade sina vänner och familj 

påverkades återhämtningen ännu mer negativt. 

Slutsats 

I resultatet framkom det att personerna upplevde att afasin innebar stora förändringar i det 

dagliga livet. Identiteten och självbilden förändrades, vilket resulterade i att de kände 

osäkerhet över sina kompetenser och rädsla över att inte bli accepterade eller sedda som 

likvärdiga människor. De upplevde det svårt att bemästra vardagliga utmaningar och att delta 

i aktiviteter och sociala sammanhang på grund av deras bristande tal- och 

kommunikationsförmåga.  
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Familj och vänner ansågs vara betydelsefulla för personerna med afasi, eftersom de gav dem 

stöd och uppmuntran som resulterade i ökad livskvalitet och självkänsla. 

 

Resultatet visade även att personerna med afasi kände uppgivenhet när sjuksköterskan inte 

kunde bidra med det stöd som behövdes för att stärka deras självkänsla. Det är betydelsefullt 

att sjuksköterskan har kunskap om afasi och dess påverkan, bemöter dem med tålamod och 

kan relatera till dem. Risken är annars stor att det uppstår en osäkerhet mellan sjuksköterskan 

och personen med afasi.  

 

Föreliggande studies resultat anses vara värdefull information för sjuksköterskor i Sverige, 

eftersom de med stor sannolikhet kommer möta personer med afasi i sitt yrke. Förståelsen för 

personernas livsvärld kommer då vara en fördel för att kunna bemöta och vårda dem på rätt 

sätt. Den geografiska bredden på artiklarna som användes i resultatet kan ses som en fördel 

eftersom sjuksköterskor i dagens vård kommer möta folk från olika kulturer. Resultatet 

visade att personer med afasi generellt sett har liknande upplevelser av afasi. Förslag på 

vidare studier skulle kunna vara att undersöka om det finns skillnader mellan kvinnor och 

mäns upplevelser av afasi för att skapa en ännu djupare förståelse för vad afasi kan innebära 

för individen.  

Självständighet  

Introduktionen och definitionsbegreppen i bakgrunden har Anna och Julia skrivit 

tillsammans. Julia ansvarade för den teoretiska referensramen och Anna hade huvudansvaret 

för förklaringen av metoden. Bilagorna har båda parter gjort tillsammans. Analysen 

bearbetades och diskuterades fram tillsammans. Anna analyserade och tog ut meningsenheter 

från fem av artiklarna och Julia analyserade och tog ut meningsenheter från fyra av artiklarna, 

sedan kontrollerades meningsenheterna av båda parter. Översättning, kondensering, kodning 

och kategorisering genomfördes därefter tillsammans. Resultat- och diskussionsdelen gjorde 

båda tillsammans. 
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Bilaga 1. Databassökningar 

Sökningar i Cinahl 

 

Sökordskombinationer Antal 
träffar 

Sökdatum Lästa 
abstrakt 

Antal 
valda 
artiklar 

S1. (MH”Stroke”) 47963 2016-10-11 0 0 

S2. (MH”Aphasia/Psychosocial Factors”) 329 2016-10-11 0 0 

S3. S1 AND S2 116 2016-10-11 0 0 

S4. S1 AND S2 
Begränsningar: English language, peer 
reviewed, research article. 

63 2016-10-11 27 3 

S5. Life experiences 
Begränsningar: English language, peer 
reviewed, research article. 

8746 2016-10-11 0 0 

S6. S4 AND S5 6 2016-10-11 6 0 

S7. Daily living (Fritext) 28866 2016-10-11 0 0 

S8. S2 AND S7 11 2016-10-11 11 1 

S9. (MH”Stroke/ Psychosocial Factors”) 1844 2016-10-11 0 0 

S10. (MH” Stroke/ Psychosocial Factors”) 
Begränsningar: English language, peer 
reviewed, research article. 

1132 2016-10-11 0 0 

S11. S2 AND S10 30 2016-10-11 7 0 

S12. (MH” Stroke/ Psychosocial Factors”) 
Begränsningar: Publication year 2000-2015, 
English language, peer reviewed, research 
article. 

1026 2016-10-11 0 0 

S13. S2 AND S12 27 2016-10-11 8 0 

S14. Communication (Fritext) 123285 2016-10-11 0 0 

S15. S2 AND S14 103 2016-10-11 0 0 

S16. S2 AND S14 
Begränsningar: English language, peer 
reviewed, research article. 

66 2016-10-11 14 0 
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S17. (MH”Aphasia”) 3730 2016-10-11 0 0 

S18. (MH”Aphasia”) AND daily life 30 2016-10-11 12 1 

S19. S14 AND S17 916 2016-10-11 0 0 

S20. S14 AND S17 
Begränsningar: English language, peer 
reviewed, research article. 

470 2016-10-11 0 0 

S21. S14 AND S17 
Begränsningar: Publication year 2000-2015, 
English language, peer reviewed, research 
article. 

431 2016-10-20 32 1 

S.22 S17 AND aphasic persons (Fritext) 28 2016-10-11 10 1 

 
 
Sökningar i Pubmed 

 

Sökordskombinationer Antal 
träffar 

Sökdatum Lästa 
abstrakt 

Antal valda 
artiklar 

S1. Stroke (Mesh) 256999 2016-10-11 0 0 

S2. Aphasia (Mesh) 15270 2016-10-11 0 0 

S3. Experience (Mesh) 517610 2016-10-11 0 0 

S4. Lived experience (Mesh) 4479 2016-10-11 0 0 

S5. Life change events (Mesh) 24482 2016-10-11 0 0 

S6. Daily life (Mesh) 68684 2016-10-11 0 0 

S7. S5 OR S4 AND S3 7652 2016-10-11 0 0 

S8. S5 OR S4  AND S3 AND S1 
AND S2 

6 2016-10-11 6 2 

S9. S2 AND S1 AND S5 OR S4 OR 
S3 OR S6 

191 2016-10-11 50 1 
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Bilaga 2. Granskningsprotokoll 

Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod enligt Olsson och Sörensen (2011). 
 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat = 3p) Saknas 1/3 2/3 3/3 

Introduktion Saknas Otydligt Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metod adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Patienter med afasi Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas/ 
Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller 
etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet (citat, kod, teorier etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överrenstämmelse med resultatet Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Totalpoäng (max 48p)  
                  p 

 
                        p 

 
                        p 

 
                       p 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

Artikelöversikt 1 (4) 
 

Författare/Land Titel Tidskrift/år Syfte Metod Urval Kvalitet 

Musser, B., 
Wilkinson, J., 
Gilbert, T., & 
Bokhour G, B. 
(USA) 

Changes in 
Identity after 
Aphasic Stroke: 
Implications for 
Primary Care 

International 
Journal of 
Family 
Medicine 
(2014). 

Att förstå hur 
personer 
upplever afasi 
och vad det har 
för effekt på 
deras sociala 
identiteter. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor och 
kvalitativ 
innehållsanalys.  

12 personer, 10 
män och 2 
kvinnor som har 
afasi efter stroke. 
Åldrarna var 
mellan 46-71 år. 

90% Grad: 1 

Dalemans J.P. R., 
De Witte, L., 
Wade, D., & van 
den Heuvel, W. 
(Nederländerna) 

Social 
participation 
through the eyes 
of people with 
aphasia. 

International 
Journal of 
Language & 
Communicatio
n Disorders 
(2009). 

Att undersöka 
hur personer 
med afasi 
upplever 
deltagandet i 
samhället samt 
vilka faktorer 
som påverkar.  

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor och 
förstrukturerade 
dagböcker samt en 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

13 personer med 
afasi, åldrarna var 
mellan 45-71 år.  

96% Grad:1 
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Artikelöversikt 2 (4) 
 
Författare/Land 
 

Titel Tidskrift/år Syfte Metod Urval Kvalitet 

Niemi, T., & 
Johansson, U. 
(Finland) 

The lived 
experience of 
engaging in 
every day 
occupations in 
persons with 
mild to moderate 
aphasia. 
 

Disability and 
Rehabilitation 
(2013).  

Att beskriva och 
undersöka personers 
upplevelser av hur det är 
att delta i dagliga 
aktiviteter efter att ha 
insjuknat i afasi efter en 
stroke. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor och 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

6 personer, 3 män 
och 3 kvinnor 
med afasi efter en 
stroke. Åldrarna 
var mellan 46-65 
år. 

96% Grad: 1 

Andersson, S., & 
Fridlund, B. 
(Sverige) 

The aphasic 
person’s views 
of the encounter 
with other 
people: a 
grounded theory 
analysis. 

Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing (2002). 

Att skapa en teoretisk 
modell från ett 
omvårdnadsperspektiv 
utifrån erfarenheter  
personer med afasi har i 
mötet med andra 
människor. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor och 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
 

12 personer, 7 
män och 5 
kvinnor, alla 
diagnostiserade 
med afasi. 
Åldrarna var 
mellan 28-92 år. 

85% Grad: 1 

Howe J, T., 
Worrall E, L., & 
Hickson H, M, L. 
(Australien) 

Interviews with 
people with 
aphasia: 
environmental 
factors that 
influence their 
community 
participation. 

Aphasiology 
(2008). 

Att undersöka 
miljömässiga faktorer 
som hindrar eller stödjer 
personer med afasi och 
deras deltagande i 
samhället. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öpnna frågor och 
kvalitativ 
innehållsanalys 

25 vuxna med 
afasi efter stroke. 
15 män och 10 
kvinnor. Åldrarna 
var mellan 34-85 
år. 

92% Grad: 1 
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Artikelöversikt 3 (4) 
 
Författare/Land 
 

Titel Tidskrift/år Syfte Metod Urval Kvalitet 

Blom-Johansson, 
M., Carlsson, M., 
& Sonnander, K. 
(Sverige)  

Communication 
difficulties and 
the use of 
communication 
strategies: from 
the perspective of 
individuals with 
aphasia. 

International 
Journal of 
Language & 
Communication 
Disorders (2011). 

Att undersöka vad personer 
med afasi har för  
erfarenheter av samtal, hur de 
hanterar kommunikations- 
svårigheter och hur de 
uppfattar sin egen och sin 
kommunikationspartners 
användning av 
kommunikations- 
strategier. 
 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor och 
kvalitativ 
innehållsanalys.  

4 kvinnor och 
7 män med 
kronisk afasi 
efter stroke. 
Åldrarna var 
mellan 48-79 
år. 

90% Grad: 1 

Sjöqvist-
Nätterlund, B. 
(Sverige) 

A new life with 
aphasia: 
everyday 
activities and 
social support. 

Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy (2009). 

Att beskriva upplevelser av 
vardagliga aktiviteter och 
socialt stöd i det dagliga livet 
hos personer med afasi. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor och 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

20 personer 
med afasi. 6 
kvinnor och 
14 män. 
Åldrarna var 
mellan 32-70 
år. 
 

96% Grad: 1 
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Artikelöversikt 4 (4) 
 
Författare/Land 
 

Titel Tidskrift/år Syfte Metod Urval Kvalitet 

Cruice, M., Hill, R., Worrall, 
L., & Hickson, L. 
(Storbritannien) 

Conceptualising 
quality of life for 
older people with 
aphasia. 

Aphasiology 
(2010). 

Att undersöka 
hur äldre 
personer med 
kronisk afasi 
beskriver sin 
livskvalitet 
gällande vad 
som bidrar och 
försämrar 
kvaliteten i 
deras nuvarande 
och framtida 
liv. 
 

Strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor, 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

30 äldre 
deltagare, 16 
kvinnor och 14 
män med afasi. 
Åldrarna var 
mellan 57-88 
år. 

90% Grad:1 

Le Dorze, G., Salois-
Bellerose, É., Alepins, M., 
Croteau, C., & Hallé, M-C. 
(Canada) 

A description of 
the personal and 
environmental 
determinant of 
participation 
several years post 
stroke according 
to the views of 
people who have 
aphasia.  

Aphasiology 
(2014). 

Att undersöka 
de faktorer som 
underlättar eller 
hindrar 
delaktigheten 
för personer 
som lever med 
afasi. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor och 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

17 personer 
med kronisk 
afasi. 5 kvinnor 
och 12 män. 
Åldrarna var 
mellan 51-84 
år. 

96 % Grad: 1 
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Bilaga 4. Exempel på analysförfarande 

Meningsenheter 1 (4) 

Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

They perceived their 
social contacts as 
diminished. The 
number of friends 
post-aphasia 
decreased in most 
cases. Friends stayed 
away because they 
didn’t know how to 
handle the new 
situation (Dalemans et 
al., 2009, s. 543). 
 

De uppfattade sina 
sociala kontakter som 
färre. Antalet vänner 
minskade för de flesta 
efter afasin. Vännerna 
höll sig borta på grund 
av att de inte visste 
hur de skulle hantera 
den nya situationen. 

Vissa vänner tog 
avstånd på grund av 
den nya situationen. 

Vänner tog avstånd.  Betydelsen av 
relationer och ett 
socialt liv 

The participants’ 
stories gave the 
impression that they 
needed to feel 
confident that 
interaction would 
succeed in order to 
want to engage in 
social activities 
(Niemi & Johansson, 
2013, s.1831). 

Deltagarnas historier 
gav intryck av att de 
behövde känna sig 
självsäkra för att 
kunna interagera och 
vilja engagera sig i 
sociala aktiviteter. 

De behövde känna sig 
självsäkra för att 
kunna interagera och 
vilja engagera sig i 
sociala aktiviteter. 

Känsla av 
självsäkerhet. 

Värdet av självkänsla 
och självförtroende  

Förändrad identitet 
och självbild 
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Meningsenheter 2 (4) 
 
Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

They enjoyed feeling 
a sense of belonging 
in a group, although 
they described often 
having taken on a 
more passive role 
than prior to the 
stroke (Niemi & 
Johansson, 2013, 
s.1831). 
 

De uppskattade 
känslan av 
tillhörighet i en 
grupp, även om de 
oftast hade en mer 
passiv roll än innan 
stroken. 

De uppskattade 
känslan av 
tillhörighet i grupp 
trots att de hade en 
passivare roll än 
tidigare. 

Uppskattade känslan 
av tillhörighet. 

Behovet av att känna 
tillhörighet 
 

Vikten av att vara 
delaktig i det dagliga 
livet 
 

Encouraging a 
positive outlook on 
life and adjustment to 
current abilities and 
the post-stroke life 
situation may not be 
possible for all 
clients, but for those 
who can, it is likely to 
improve their life 
quality after their 
stroke and aphasia 
(Cruice et al., 2010, 
s. 337). 

Att ha en positiv syn 
på livet och att 
anpassa sig efter 
aktuella förmågor 
efter att ha drabbats 
av en stroke är 
kanske inte möjligt 
för alla patienter, 
men för de som kan 
ökar möjligheten för 
en bättre livskvalitet 
efter att ha drabbats 
av stroke och afasi. 
 

Att ha en positiv 
inställning är kanske 
inte möjligt för alla, 
men för de som kan 
ökar möjligheten för 
en bättre livskvalitet. 

Positiv inställning 
ökar livskvalitet. 

Acceptans underlättar 
det dagliga livet 
 

Förändrad identitet 
och självbild. 
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Meningsenheter 3 (4) 
 
Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

They felt lonely when 
no one had time to 
listen or did not try to 
understand, when 
their contribution to 
conversations was 
ignored, or when they 
could not manage to 
solve a 
communication 
breakdown (Blom 
Johansson et al., 
2012, s. 149). 

De kände sig 
ensamma när ingen 
hade tid att lyssna 
eller inte försökte 
förstå, när deras 
insats till samtal 
ignorerades, eller när 
de inte kunde hantera 
att tyda samtalets 
slut. 

 

De kände ensamhet 
när ingen lyssnade, 
försökte förstå eller 
ignorerade deras 
samtal.  

 

Känslor av ensamhet Negativa attityder 
och okunskap från 
omgivningen 

Förändrad identitet 
och självbild 

More than two-thirds 
of the participants 
reported barriers in 
negative attitudes of 
other people (Howe 
et al., 2008, s. 1100). 

Mer än två 
tredjedelar av 
deltagarna 
rapporterade hinder i 
negativa attityder av 
andra människor. 

 

Andra personer har 
negativ attityd mot 
personerna med afasi. 

 

Negativa attityder. Negativa attityder 
och okunskap från 
omgivningen 

Förändrad identitet 
och självbild 
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Meningsenheter 4 (4) 
 
 
Meningsenhet 
 

Översättning Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Losing activities, 
being unable to do 
activities, and being 
limited in the way one 
does activities 
compromised life 
quality (Cruice et al., 
2010, s. 335). 
 

Att förlora aktiviteter, 
att inte klara av att 
utföra aktiviteter och 
att vara begränsad i 
sitt sätt att utföra 
aktiviteter försämrade 
livskvaliteten. 

Att förlora, vara 
begränsad eller inte 
klara av aktiviteter 
försämrade 
livskvaliteten. 

Försämrad förmåga 
minskade 
livskvaliteten. 

Förlust av värdefulla 
sysselsättningar 
 

Vikten av att vara 
delaktig i det dagliga 
livet 
 

 


