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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige drabbas drygt en tredjedel av de patienter som fått diagnosen ”akut 

stroke” av afasi med tydliga funktionsnedsättningar. Afasi innebär oftast en kris, en förändring 

av patientens livssituation. Även patientens familj och dess närståendes liv påverkas av den 

förändrade livssituationen. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med afasi.  

Metod: Litteraturstudie med beskrivande syntes.  

Resultat: Litteraturstudien resulterade i två teman: det förändrade livet och att kämpa 

vidare. Dessa teman bestod av sju subteman: vikten av verbal kommunikation, meningsfulla 

relationer, arbetets betydelse, återhämtning och återerövra vardagen, positiv inställning till 

livet, kampen för att bryta social isolering och skapa självförtroende.  

Slutsats: En god kommunikation, en god relation med familj och vänner samt ett ömsesidigt 

socialt samspel bidrar till välbefinnande hos patienter med afasi. En meningsfull delaktighet 

och samhällets stöd förbättrar livskvalitén hos patienter med afasi och bidrar till 

livstillfredställelse.  

Nyckelord: afasi, aktiviteter, kommunikation, patientperspektiv, rehabilitering, stroke. 

 

  



ABSTRACT 

Background: More than a third of the patients in Sweden diagnosed with “acute stroke” 

suffer from aphasia with distinct disabilities. Aphasia usually implies a crisis, a change in the 

patient’s life situation. Even the patient’s family and its related parties’ lives are affected by the 

changing life situation. 

Aim: To describe patients’ experiences of living with aphasia. 

Method: Literature study with descriptive synthesis. 

Results: The literature review resulted in two themes: the changing life and to keep 

struggling. These themes consisted of seven subthemes: the importance of verbal 

communication, meaningful relationships, the importance of work, recovery and recapture 

everyday life, positive attitude to life, the struggle to break the social isolation and create 

confidence. 

Conclusion: A good communication, good relationships with family and friends as well as a 

reciprocal social interaction contributes to the well-being of patients with aphasia. A 

meaningful participation and social support improves quality of life in patients with aphasia 

and contributes to life satisfaction. 

Keywords: activities, aphasia, communication, patient perspective, rehabilitation, stroke. 
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1 INLEDNING  

I dagens samhälle och inom sjukvården är patienter med afasi en grupp människor med olika 

funktionsnedsättningar vilket ofta ger ett begränsat liv. Funktionsnedsättningen gör det 

oftast ansträngande att delta i samhället och patientens förmåga till aktivitet minskar. 

Patientens delaktighet begränsas vanligen i aktiviteter som rör vardagslivet, det sociala livet 

samt arbetslivet. Detta resulterar oftast i en sämre livskvalité och väcker olika känslomässiga 

reaktioner hos patienter med afasi. De behöver stöd från sina anhöriga men också från 

sjukvården, samhället, kollegor och vänner. Det är viktigt för sjuksköterskor att ha en 

vårdvetenskaplig förankring i planering och utförande av den fortsatta vården för att bevara 

patienternas livskvalitet och minska deras lidande. Sjuksköterskor kan inspirera patienter 

som drabbats av afasi genom att ha kunskap och förståelse för den drabbade patientens 

tankar och känslor. Patienten kan i sin tur få kunskap om sin sjukdom, sin förändrade 

livssituation och anpassa sig efter eventuella funktionsnedsättningar som uppstår i samband 

med afasi.  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning som sjuksköterskestudenter, samt yrkesarbete 

som undersköterskor har vi träffat patienter som drabbats av afasi. Vi valde därför att skriva 

detta examensarbete då vi även möter dessa patienter i det vardagliga livet. Nyfikenhet 

väcktes över vilka konsekvenser och livsförändringar afasi kan leda till. Liksom intresset att 

hitta mer kunskap och fakta om patienter som drabbats av afasi som kan hjälpa oss i 

kommande arbetsliv som sjuksköterskor. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras afasi, dess orsaker och uppkomst, därefter beskrivs olika former av 

afasi och konsekvenser som uppkommer i samband med afasi. Vidare följer presentationer av 

sjuksköterskans möte med patienter med afasi, styrdokument och teoretiskt perspektiv. Det 

teoretiska perspektivet innefattar lidande som en del av hälsan och vårdrelationer som en del 

av vårdandet utifrån Katie Erikssons vårdteori. Bakgrunden avslutas med en 

problemformulering.  

2.1 Afasi: definition, orsaker och uppkomst 

Enligt Nationalencyklopedin (2016) kommer ordet afasi från grekiska aphasia som betyder 

”mållöshet” och phasis som betyder ”tal”. Afasi är en språkrubbning som innebär att 

patienten inte kan uttrycka sig verbalt eller förstå tal och skrift (Eide & Eide, 2009).  
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Varje år drabbas cirka 16 000 personer i Sverige av afasi till följd av stroke. Enligt den 

internationella beteckningen är stroke en viss typ av skador i hjärnans nervvävnad som 

orsakas av att blodförsörjningen till hjärnan helt eller delvis försvinner (Almås, Stubberud & 

Grönseth, 2011). De vanligaste symtomen vid stroke är nedsatt tal och språkförmåga, 

bristande rumsuppfattning, förlamning, dålig syn och förvirring. Livsstilsfaktorer såsom 

inaktivitet och övervikt ökar risken för stroke. Andra riskfaktorer är hypertoni, hyperlipidemi 

(höga blodfetter), diabetes mellitus samt rökning vilket alla innebär en ökad risk för 

aterosklerotisk kärlsjukdom (Almås, 2002). 

Afasi kan även uppstå vid åldersdemens samt som följd av traumatiska skador, exempelvis 

idrottsskador, trafikolyckor och våld. Hjärntumör, hjärninflammation och infektioner kan 

också orsaka afasi och då kan även unga personer drabbas (Berthier, 2005). Grundorsaken 

till afasi är någon form av hjärnskada. Hjärnan har en mycket hög ämnesomsättning och 

använder glukos som energikällan. Om tillflödet av syrgas och energi upphör, förlorar 

patienten medvetandet och nervcellerna slutar fungera och dör eftersom. Insjuknandet sker 

akut då blodtillförseln är otillräcklig medan grad av symtom beror på skadans lokalisering i 

hjärnan och skadans storlek (Poslawsky, Schuurmans, Lindeman & Hafsteinsdóttir, 2010). 

En skada i den vänstra hjärnhalvan leder till tal- och språknedsättningar, det vill säga afasi, 

talförmågan kan svikta helt eller delvis. Hjärnskada kan även leda till att patienten förlorar 

förmågan att styra muskelrörelser, förlamning och känselnedsättning i ena sidan av kroppen. 

Detta i sin tur leder ofta till begränsade möjligheter att sköta sin personliga hygien, 

svårigheter med på- och avklädning, tandborstning och även problem med självständig 

matdistribution (Eide & Eide, 2009). Afasin kan yttra sig på flera olika sätt beroende på var i 

hjärnan skadan är lokaliserad (Almås m.fl., 2011).  

2.1.1 Olika former av afasi 

Hjärnans språkcentrum delas in i två områden: Wernickes och Brocas (Figur 1). Vid 

sensorisk, Wernickes afasi, sitter skadan i tinningloben och ger problem med språkförståelse. 

Hos patienter med Wernickes afasi flödar oftast talet obehindrat men språket har en tendens 

att bestå av felaktiga och nybildade ord. Vid Brocas afasi sitter skadan i pannloben vilket gör 

att patienten har svårt att uttrycka sig verbalt. Vissa patienter med Brocas afasi kan endast 

svara ”ja” eller ”nej” medan andra har ett automatiskt tal vilket innebär uttryck med enkla 

fraser eller fasta uttryck som vanligen inbegriper olika svordomar. Patienten klarar vanligen 

av läsning av kortare stycken men skrivsvårigheter är vanligt. Skador som omfattar både 

bakre och främre områdena i hjärnan kallas för global afasi och leder ofta till svårigheter med 

språkliga funktioner. Trots att patienten med global afasi är mycket begränsad i tal, skrift och 

förståelse har denne en god situationsförståelse som inbegriper kroppsspråk, tonfall, 

handlingar och kan även förstå vissa enkla ord (Almås, 2002). 

Afasi indelas i två huvudtyper: impressiv afasi och expressiv afasi. Vid impressiv afasi kan 

patienten uttala sig men förstår inte ordens innebörd. Vid expressiv afasi kan patient inte 

prata även om hen förstår ordens innebörd. Majoriteten av patienter som drabbas av afasi 

har en blandning av impressiv och expressiv afasi och har då svårigheter med både läsning 

och skrivning (Eide & Eide, 2009). 
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De funktionsnedsättningar som uppkommer i samband med stroke och afasi och 

rehabiliteringstid påverkas av hur mycket hjärnvävnad som har blivit skadad och skadans 

lokalisering. Om patienten behärskar flera språk, så påverkas oftast patientens förmåga att 

behärska dessa då de styrs från samma område i hjärnan, det kan dock finnas variationer i 

hur de olika språken påverkas. Oftast behärskas ett av språken bättre än de andra men det är 

inte garanterat att det är modersmålet (Ericson & Ericson, 2012). Vid afasi bedömer en 

logoped patientens tal- och skrivförmåga samt dennes hör- och läsförståelse. Därför är det av 

största vikt att sjuksköterskan får ta del av logopedens bedömning för att inom kort påbörja 

träning. Det är betydelsefullt med ett snabbt omhändertagande och specialiserad vård för de 

drabbade patienter, vilket ger bättre förutsättningar för rätt behandling och 

rehabiliteringsmöjligheter (Almås m.fl., 2011).  

2.1.2 Konsekvenser av afasi  

Att inte kunna göra sig förstådd och ha en begränsad förmåga att förmedla sina önskemål och 

behov skapar många problem för den enskilda människan men även för den drabbades familj 

och omgivning. En del patienter med afasi får ångest medan andra blir mer aggressiva till 

följd av sin nya situation (Ericson & Ericson, 2012). Depression och 

personlighetsförändringar är vanliga konsekvenser av afasi (Almås, 2002). Yttre faktorer som 

stress samt medicinska och sociala problem har visat sig påverka livskvalitén negativt hos 

patienter med afasi. Den sociala samvaron hos denna patientgrupp blir oftast begränsad och 

vardagliga aktiviteter blir svårare att utföra. Det föreligger även ökad risk för social isolering 

och psykisk ohälsa (Hilari, Needle & Harrison, 2012). 

Patienter med afasi kan ha bristande förmåga att tillgodogöra sig kunskap på grund av 

nedsatt språk- och talförmåga. Afasi påverkar patientens kommunikation på flera sätt, vilket 

bland annat orsakar svårigheter att intervjua denna grupp av människor. Detta är en av 

anledningarna till varför det är viktigt att vårdpersonalen har kunskap om afasins påverkan 

på kommunikationen hos den drabbade patienten (Carlsson & Brämberg, 2014). Worrall 

m.fl. (2011) menar att det kan uppstå problem i att förstå patienters önskemål som i sin tur 

kan bli en lång process för både vårdpersonalen och patienten själv. Enligt Grohn, Worrall, 

Simmons-Mackie och Hudson (2014) finns det en stor risk att patienter som drabbas av afasi 

börjar begränsa sina aktiviteter och sin kommunikation med medmänniskor. Denna 

begränsning påverkar troligen patientens upplevelse av sitt liv och sitt välbefinnande. Enligt 

Hilari m.fl. (2012) saknar patienter med afasi ofta stimuli för att kommunicera, det 

framkommer också att till skillnad från patienter som drabbats av stroke men utan afasi som 

följd, så utför de i mindre utsträckning olika aktiviteter, vilket resulterar i att patienterna 

känner ett utanförskap. 

2.2 Sjuksköterskans möte med patienter med afasi 

Sjuksköterskans arbete i vården syftar till att i möjligaste mån främja patientens hälsa och 

välbefinnande, och göra det gott för patienten. En viktig förutsättning för denna vård är att 

sjuksköterskan har god kunskap om patienten och dennes unika situation, för att ge en 

individuellt anpassad omvårdnad (Florin, 2014). Tidigare forskning visade att chansen att få 
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relevant information ökade om UAS (Ullevaal Aphasia Screening) användes av 

sjuksköterskor vid identifiering av afasi (Poslawsky m.fl., 2010). Sjuksköterskor beskrev att 

deras kunskap var en av de viktigaste aspekter i vården av patienter med afasi (Blom 

Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012). Vårdande insatser innefattade ofta en kombination 

av kunskaper. Det framkom att professionell vård baserad på sjuksköterskans kunskap om 

att förstå existentiella frågor kunde till exempel stödja patientens självförtroende genom en 

positiv och realistisk syn på sig själv och den situationen den drabbade hamnat i. 

Sjuksköterskan ska utgå från evidensbaserad vård (Berg & Danielson, 2007).  

Sjuksköterskor beskrev att patienter med afasi påverkades både fysisk och psykisk. En 

plötslig försämring kunde leda till dåligt självförtroende och självständighet. 

Sjuksköterskorna menade att om de inte etablerade en god vårdande relation med patienten 

med afasi kunde det tillföra mer lidande för denne. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att 

vara närvarande i svåra situationer och hjälpa patienten att lindra lidande genom 

ömsesidighet, tillit och gemenskap i vårdrelationen. Det var viktigt att behandla patienter 

med afasi med medmänsklighet och som unika individer (Sundin, Norberg & Jansson, 2001). 

Sjuksköterskor betonade vikten av psykologiskt stöd för patienter med afasi. Att hantera 

känslor så som frustration, rädsla och minskad kontroll kunde vara frustrerande för 

patienten, därför var det viktigt att individanpassade strategier för kommunikationen 

skapades (Blom m.fl., 2012).  

Enligt Arnesveen Bronken, Kirkevold, Martinsen och Kvigne (2012) förbättrades 

patienternas välbefinnande successivt när sjuksköterskor tillämpade skräddarsydda insatser, 

patienter som tidigare sett sig deprimerade och agiterade blev avsevärt lugnare och klarade 

även av att utföra moment som de tidigare inte haft förmågan till. En professionell 

sjuksköterska kunde ge stöd som hjälpte patienten att få en positiv men realistisk syn på sin 

situation. Personlig vård kunde även ändra en negativ situation till en positiv (Berg & 

Danielson, 2007). Sjuksköterskorna bistod med vård under hela dygnet och hade därför 

möjlighet att lära sig patientens individuella brister (Poslawsky m.fl., 2010). 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av närvaro i ett möte med patienten (Berg & Danielson, 

2007). Det var vårdpersonalens uppgift att skapa en vårdande relation och att vara 

närvarande. Närvaro kunde vara ett leende, en beröring eller ögonkontakt vilket ledde till att 

patienten var bekräftad och sedd. Patienten fick då möjlighet och utrymme att uttrycka sina 

känslor och uttala sina tankar.  

Sjuksköterskorna beskrev att det vanligaste problemet i mötet med patienter med afasi var 

att vårdpersonal inte hade tillräckligt med tid för att kunna kommunicera (Poslawsky m.fl., 

2010). Tidsbrist var också ett stort hinder för att kunna skapa ha en god vårdrelation 

(Sundin, Jansson & Norberg, 2002). Sjuksköterskor menade att de borde ge patienten så 

mycket tid och rum, lugn och ro, samt omsorg de hade behov av (Carlsson & Brämberg, 

2014). Eftersom afasi påverkade patientens kommunikation på flera sätt betonades även 

vikten av tydlighet hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Det kunde vara svårt för 

patienter med afasi att förstå skriftliga dokument som kallelser och annan tryckt information. 

Det gällde att all vårdpersonal borde vara tydliga i sitt förmedlande för att parterna kunde få 

möjlighet att förstå informationen. Sjuksköterskorna beskrev att när vårdpersonalen pratade 

långsammare, tydligare eller med bilder gav det ett positivt intryck samt ökad motivation för 

fortsatt språkträning hos denna patientgrupp (Arnesveen m.fl., 2012).  
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Hur vårdpersonal kommunicerade med patienten hade också stor inverkan på hur mycket 

patienten med afasi förstod. Kommunicera innebär att utbyta meningsfulla symboler mellan 

två eller flera parter (Eide & Eide, 2009). Sjuksköterskorna menade att det behövdes både tid 

och kunskap hos sjuksköterskor för att kunna hjälpa patienten att uttrycka sig annars kunde 

tidsbrist och okunskap leda till begränsningar i god kommunikation (Sundin m.fl., 2002). 

Sjuksköterskorna talade om "en tyst dialog" som skapades genom beröring och ömsesidighet. 

Den mellanmänskliga kommunikationen handlade om utbyte av information och innebörd. 

Det kunde ske verbalt och icke verbalt. Även en avslappnad atmosfär och småprat mellan 

patient och sjuksköterska inverkade positivt på kommunikation. Ickeverbal kommunikation 

var grunden för omvårdnaden för patienter med afasi (Sundin och Jansson, 2003). 

Sjuksköterskorna ansåg att sjukvårdaren inte reflekterade över kommunikationsprocessen 

utan litade på sina känslor som styrde över den icke verbala konversationen (Sundin, 

Jansson & Norberg, 2000). Humor ansågs också påverka både inlärning och 

kommunikationsförmåga och hade ofta en positiv inverkan på patientens tillfriskande. 

Genom att använda sig av humor ökade förutsättningar för att fördjupa vårdrelationen till 

patienter med afasi (Sundin m.fl., 2002). 

Sjuksköterskorna beskrev vikten om att främja patientens inställning till rehabilitering och få 

dessa patienter att delta i nya situationer som kunde påverka framstegen mot ett mer givande 

liv (Grohn m.fl., 2014). Vidare framkom att patienter som drabbades av akut och plötslig 

afasi kunde ofta lida av begränsade aktiviteter med andra, vilket påverkade givetvis 

patientens liv och välbefinnande. Sjuksköterskans uppgift var att bevara patientens värdighet 

och skapa förutsättningar för en god vårdande relation som enligt Eriksson (2000) uppnås av 

tro, hopp och kärlek. 

2.3 Styrdokument  

I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) framgår i § 7 att personer som har fysiska, psykiska eller 

andra funktionsnedsättningar ska få möjlighet att leva ett vardagligt liv med en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra människor, och känna välbefinnande under 

trygga förhållanden. För patienter som drabbas av afasi utgör sjuksköterskans stöd och 

språkliga rehabiliteringen en viktig del. Socialnämnden (SFS 2001:453) ansvarar för att 

patienter med funktionsnedsättningar kan få meningsfulla sysselsättningar och få bo på ett 

sätt som uppfyller deras behov. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patientens 

delaktighet i vården utföras utifrån hans eller hennes önskemål och individuella 

förutsättningar. Patientens anhöriga får möjlighet att medverka i planeringen och 

genomförandet av vården om sekretessbestämmelser och tystnadsplikt inte hindrar detta. I 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) framgår det att vården skall bedrivas på ett sätt så 

att den främjar en god kontakt mellan patient och vårdare, ge patienten trygghet i vård och 

behandling, samt att ha respekt för patientens integritet och självbestämmande. 

Sjuksköterskan skall tillgodose patientens basala och särskilda behov, och i sin yrkesutövning 

tillämpa värden som respekt, medkänsla, trovärdighet, lyhördhet och integritet. Enligt 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) patientens rättigheter, säkerhet och värdighet skall bevaras. I 

Patientdatalagen (SFS 2008:355) beskrivs omvårdnadsdokumentation som en källa för 
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information om patienten och för uppföljning av patientens vårdprocess i ”syftet med att föra 

en patientjournal är i första hand att bidra till god och säker vård av patienten”. I 

Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) framkommer att vårdgivare har ett 

yrkesansvar att följa sekretess och tystnadsplikt.  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Den teoretiska referensramen i detta examensarbete utgår från Erikssons teori (Eriksson, 

1993). Begrepp om lidande som en del av hälsan, samt vårdrelationer som en del av 

vårdandet passar bra till detta examensarbete eftersom de återspeglar upplevelse av hälsa, 

vårdrelation och lidande hos patienter med afasi på en individuell nivå.  

2.4.1 Lidande som en del av hälsan 

Lidande ses som en del av patientens verklighet. Det är en kamp mellan den goda och onda 

och är unik för varje individ. Enligt Eriksson (1994) kommer begreppet ”patient” från 

latinska ”patiens” som betyder den lidande, den som är tålmodig och klarar av något. 

Patienten beskrivs som den lidande människan och lidandet ingår i människans liv. Utifrån 

Erikssons (1993) ontologiska hälsomodell ses hälsa som en helhetsupplevelse av helhet och 

helighet. Helighet är patientens medvetande om sitt inre samt patientens ansvar för sitt liv. 

Helhet är patientens kropp, själ och ande. Enligt Eriksson (1994) är hälsa ett samspel mellan 

kropp, själ och ande. Lidande är en naturlig del av patienten, likaså en del av hälsan. Hälsan 

är ett dynamiskt tillstånd och mer än frånvaro av sjukdom. Hälsa delas i: "görande", 

"varande" och "vardande". Görande är de yttre omständigheterna. På görandet nivå 

definieras begrepp som att "ha hälsa och att må bra". På varande nivån försöker patienten 

själv uppnå hälsa efter att få harmoni, balans och inre välbefinnande. På vardande nivån är 

upplevelse av enhet begär det innerste där patienten kan möta svåra frågor. Hälsans rörelse 

uttrycks i hur patienten upplever problem, behov och begär i livets olika skeden och i olika 

situationer. Hälsa och lidande utgör en del av varandra i varierad grad beroende på livets 

omständigheter. Dess drivkraft är behov och begär, jakten efter kärlek och mening i livet och 

kan fungera som en form av positiv energi för vår inre hälsa. När en patient strävar efter att 

uppnå en inre hälsa fokuseras hennes tankar och livsval på ett hälsosamt tänkande. På det 

sättet undviks det som medvetet kan framkalla ohälsa. När patienten upplever en helhet och 

en enhet till kropp, själ och ande så har patienten hälsa och kan hitta en mening i sitt lidande 

och får ett sammanhang i sin situation. Det outhärdliga lidandet kan ses som en kamp mot 

det onda (Eriksson, 1994).  

 Enligt Eriksson (1993) finns det tre olika former av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande 

och livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som orsakas av en sjukdom. Här kan en 

patient uppleva ett lidande över att drabbas av sjukdom och behandling. Det kan även röra 

sig om andlig och själsligt lidande som patienten kan känna i relation till sin sjukdom eller 

behandling relaterad till skäm, skuld, förnedring och sina upplevelser. Livslidande berör 

lidandet av hela människans liv och existens som till exempel att inte bli sedd på grund av sin 

sjukdom. Att drabbas av en sjukdom kan förändra patientens tillvaro. Då kan dess totala 

existens upplevas som ett hot till följd av en förlust som drabbar det sociala nätverk. För 
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patienten kan det innebära minskad mobilitet som kan leda till isolering. Vårdlidande är ett 

lidande som kan uppkomma när patienten upplever brister eller dålig bemötande i samband 

med vård och behandling. Det kan handla om rädsla, osäkerhet, ensamhet och bekymmer 

som patienten känner till följd av sin sjukdom. Vårdlidande är ett onödigt lidande som bör 

motverkas så gott det går. Genom kränkning av patientens värdighet blir den lidande 

människan olycklig och kan känna skam över sitt lidande. Patientens hälsa kan påverkas av 

vårdrelationen och medföra lidande. Likaså kan lidande påverka vårdrelationen som kan 

inverka på hälsan. 

2.4.2 Vårdrelationer som en del av vårdandet 

Eriksson (2000) definierar begreppet ”vårdandet” som att vara delaktig eller delta, ett 

naturligt mänskligt beteendemönster. Vårdarens uppgift är att bevara patientens värdighet 

och uppnå tro, hopp och kärlek genom en god vårdrelation. I vårdandet ingår tre viktiga 

begrepp: ansa, leka och lära och dessa begrepp används i vårdarens vårdhandlingar och 

vårdaktiviteter. Genom olika former av ansning, lekande och lärande kan man skapa ett 

tillstånd av tillit samt ett kroppsligt och andligt välbehag. Att leka innebär att giltiggöra 

patientens upplevelse av sammanhangen och stimulera hoppet vilket bidrar till den psykiska 

hälsan hos patienten. I leken finns möjlighet att vara kreativ och patienten kan försvinna bort 

från verkligenheten och uppleva sina lustfyllda önskningar. Ansning rengör kroppen och 

genom beröring, ögonkontakt ger patienten välbefinnande, värme och närhet. Genom 

ansning blir patienten bekräftad och accepterad som en människa. När patienten lär sig 

något sker en utveckling och förändring. Vårdarens uppgift är att hörsamma patientens 

behov och begär och att skapa bästa möjliga förutsättningar för patientens inlärning. I 

lärandet utvecklar patient sin egen vårdande förmåga och blir reflekterande kring sina 

resurser, styrkor och hälsoresurser. “Att vårda är att ansa, leka och lära, att fungera i tro, 

hopp och kärlek” (Eriksson, 2000, s.9). 

Enligt Eriksson (1994) kräver vårdarbetet mod, ansvarstagande och uppoffring av 

vårdpersonalen. Patienten måste få uttrycka sina behov och problem till sin vårdare. En 

vårdrelation ska präglas av ömsesidighet och utgå från beredskapen hos patienten och 

vårdpersonalen. Vårdpersonal ska alltså inte “forcera” vårdrelationen, dess intensitet vars 

djup kan variera. Relationen mellan patient och vårdpersonal kan kallas vårdförhållande, 

men måste ändå vara professionellt, det vill säga, det måste grunda sig på kunskap och 

uppfylla etiska krav. Kontinuitet är viktigt i en vårdrelation så att patientens hälsoprocesser 

kan utvecklas och nå fram till ett så bra resultat som möjligt. Det bästa är om vårdpersonalen 

kontinuerligt kan vara huvudansvarig för patienten. Då uppstår en trygg och djup relation 

som gör att mesta möjliga kunskap om patienten erhålls och att vårdprocessen verkligen blir 

vårdande (Eriksson, 1995). 

2.5 Problemformulering 

Att drabbas av afasi oavsett ålder medför stora livsförändringar. Beroende på grad av afasi 

drabbas patientens kroppsliga förmågor som leder till olika funktionsnedsättningar. 

Funktionsnedsättningar, plötsliga livsförändringar och att bli i beroendeställning är både 
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fysiskt och psykiskt ansträngande. Patientens erfarenheter av lidande, hälsa och ohälsa 

omfattar patientens hela upplevelse av dessa. Tidigare forskning visar att 

sjukvårdspersonalen är viktiga under och efter rehabiliteringsperioden hos patienter med 

afasi. Sjuksköterskan ska arbeta för att främja hälsa, minska lidandet och förebygga ohälsa 

hos patienter med afasi. Det har framkommit att det finns tydliga brister, bland annat hos 

sjuksköterskor, i kommunikationen med patienter med afasi. Vidare framkom att 

sjuksköterskan inte lyssnar i tillfredsställande omfattning, uppvisar bristande tålamod och 

har begränsad förståelse för patientens känslor och upplevelser. För att kunna ge patienterna 

den bästa vård utifrån deras egna förmågor och behov är det viktigt att öka kunskapen och 

förståelsen för hur patienten själv upplever afasin och medföljande funktionsnedsättningar. 

Hur hanterar de sig i det nya förändrade liv och vilka känslor väcks i samband med 

livsförändringar? 

3 SYFTE 

Att beskriva patienters upplevelser av att leva med afasi. 

4 METOD 

Under rubriken metod presenteras val av metod, datainsamling och urval, genomförande och 

dataanalys som avslutas med etiska överväganden.  

4.1 Val av metod 

En systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) beskrivande syntes är att generera en 

analys av redan bearbetade kvalitativa studier. Vi ansåg det lämpligt en kvalitativ metod till 

detta arbete då det beskrevs patienters upplevelser. Evans (2002) beskrivande syntes gav 

möjlighet att beskriva tidigare studiers data i sökandet av kunskap i valt problemområde. 

Enligt Polit och Beck (2012) kan kvalitativ forskning bidra till en evidensbaserad omvårdnad. 

Den används för att skapa djupare förståelse och insikt för patienters upplevelser och 

beskriva deras erfarenheter. En kvalitativ studie ger i jämförelse med en kvantitativ sådan en 

djupare insikt i fenomenet (Friberg, 2012).  
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4.2 Datainsamling och urval 

Vid litteratursökning användes databaserna Cinahl Plus och Pub Med som innehåller 

vårdvetenskapliga artiklar. Dessa databaser är mest aktuella när det gäller forskning inom 

vården (Axelsson, 2008). Sökorden som användes vid artikelsökning var: activities, aphasia, 

caring, communication, relationship, stroke, suffering. Fler än ett tusen träffar erhölls på 

respektive ord, men alla artiklar var inte relevanta, det vill säga de passade inte för arbetets 

syfte. Med hjälp av en kombination av flera sökord gjordes en avgränsning för att minska 

antalet träffar. För att söka artiklar användes MeSH (Medical Subject Headings) och en 

boolesk sökteknik med operator ”AND” som kopplar ihop relevanta sökord (Östlundh, 2012). 

Exempel på kombinerade sökord är ”life with aphasia”. Olika kombinationer av sökord och 

urval presenterades i Bilaga A. 

Ett av inklusionskriterier var att artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska. Enligt 

Eriksson (2012) har artiklar som är skrivna på engelska högre status då de har större 

spridning och således fler läsare. Andra inkluderingskriterier var att artiklarna skulle handla 

om patienter med afasi, vara originalartiklar tillgängliga i fulltext, vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter med Peer Review och max 10 år gamla. Att en artikel är Peer 

Reviewed innebär att artikeln är granskad (Vetenskapsrådet, 2016). Årskriteriet utökades till 

max 15 år efter sökningen som inte gav tillräckligt antal artiklar som skulle passa till arbetets 

syfte. Ingen geografisk eller åldersbegränsning användes, då afasi drabbar människor i hela 

världen och medelålder för afasi debut är hög.  

Urvalet av vetenskapliga artiklar baserades på att först läsa artiklarnas rubrik. Om den var 

relevant för syftet lästes artikelns sammanfattning (abstract) för att exkludera artiklar med 

annat perspektiv än det vi bestämt för detta arbete. De artiklar vars sammanfattningar inte 

stämde överens med syftet av arbetet exkluderades. Om artikeln var relevant för syftet, lästes 

artiklarna i sin helhet.  

Nästa steg var kvalitetsgranskning för att avgöra om valda artiklar var av tillräckligt hög 

kvalitet och kunde användas i studiens resultat. Tabellen med frågor som inspirerades av 

Friberg (2012) för att kvalitetsgranska artiklar vid urval redovisas i Bilaga B. Studiens 

resultat baseras på tio artiklar vilka redovisas i artikelmatrisen, Bilaga C, där artiklarnas 

studies syfte, metod och resultat sammanfattas. 

4.3 Genomförande och analys 

Dataanalysen genomfördes enligt Evans (2002) beskrivande syntes i fyra steg. Artiklarnas 

abstrakt och resultat lästes för att utesluta de artiklar som inte var relevanta och/eller 

svarade mot studiens syfte.  

Insamlingen av data som är steg ett i Evans (2002) beskrivande syntes framgår under 

rubriken datainsamling och urval. Steg två är att läsa artiklarna noggrant flera gånger för att 

få en helhetsuppfattning om deras kontext och innehåll. Författarna till texten läste de valda 

artiklarna (Bilaga B) och markerade relevanta fakta i texten med överstrykningspenna. Efter 

upprepade läsningar av artiklarna identifierades ”nyckelfynd”. Varje nyckelfynd markerades 
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med olika färg beroende på vilken artikel den tillhör. Detta för att underlätta analysprocessen 

och tydliggöra likheter och olikheter i artiklarnas resultat. Enligt Evans (2002) antecknas 

nyckelfynden i citatform från artiklar för att bevisa studiens trovärdighet, samt visa textens 

”intensiva känslor”. 

I steg tre analyseras nyckelfynd och likheter som resulterar i gemensamma teman och 

subteman och visar vår förståelse av fenomenet (Evans, 2002). Alla resultat antecknades i en 

tabell med tre rubriker: nyckelfynd, teman och subteman. Under detta steg förekom en 

ständig analys för att visa på sammanhanget och den logiska vägen till teman och subteman.  

I det sista och fjärde steget framkommer ett nytt resultat. Detta görs genom samling av 

fynden för att beskriva resultatet av fenomenet (Evans, 2002). Detta arbetets funna 

nyckelfynd sammanfattades, förklarades och förkortades efter subteman i löpande text och 

ledde till att ett nytt resultat uppkom. Detta gjordes för att tydligt beskriva de teman och 

subteman som kommit fram. Olika citat från den ursprungliga artikeln användes för en 

djupare förståelse för patienters upplevelser av att leva med afasi. Alla citaten skrevs på 

originalspråk för att bibehålla innebörden vid översättning till svenska (Tabell 1).  

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, subteman och teman. 

Nyckelfynd 
 

Subteman  Tema  

“Mum and Dad … They have [been there through the] ... 
ups and downs” (Brown, Worrall, Davidson & Howe, 2010, 
s. 1281) 

Meningsfulla relationer Det förändrade livet 

“That’s a segment of my friends (participant describes a 
photograph of two friends). My closest friends. And friends 
are — you know — all important” (Brown, Davidson, 
Worrall & Howe, 2013, s. 170) 

”... we live alone, the two of us. There is no one else. And 
that’s it. So he has been here every day… That’s why I ring 
him, because I love him. So… he is superb” (Grohn, 
Worrall, Simmons-Mackie & Brown, 2012, s. 395) 
 
”When I was first ill, well, before that . . . I had been 
working. To tell the truth, life got a bit empty once my job 
was gone. . . . That means, I mean, I’m alone an awful lot, 
aren’t I?” (Sjöqvist Nätterlund, 2010, s.124). 

Arbetets betydelse 
 

”I would like to work, eh? . . . well, but I’m too old 
for it, for that too, soon . . . but I really would like 
to work . . . to have something to do” (Sjöqvist Nätterlund, 
2010, s.123). 
 

Examensarbetets syfte var i åtanke under hela analysarbetet. Detta gjordes genom att vi skrev 

studiens syfte på ett separat papper och alltid hade det framför oss under hela analysarbetet.  

4.4 Etiska överväganden 

Forskning baseras på regler och föreskrifter, speciellt när det gäller patienter som kan 

utsättas för ett visst obehag eller för risker. Genom att följa riktlinjerna CODEX 

(Vetenskapsrådet, 2015), som innebär att forskarna ska följa etiska regler och riktlinjer, lagar 

och normer för forskning, tas etiskt ansvar för att bedriva forskning som är av god kvalitet 

och moraliskt godtagbar. Allt material som forskaren använder i sitt arbete ska vara 
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tillförlitligt för att stärka studiens etiska överväganden. Att ha en öppen inställning till det 

material som samlades in i detta examensarbete var ett viktigt förhållningssätt för oss att ha 

genom hela arbetsprocessen. Alla artiklar som användes i detta arbete redovisades, och 

resultatet redovisades utan att påverka författarnas egna värderingar och förförståelse. Enligt 

Friberg (2012) ska forskaren inte påverka studiens resultat med egna åsikter och hypoteser, 

det vill säga forskaren måste alltid ha ett kritiskt förhållningssätt. Originalartiklarnas 

innehåll och resultat i detta examensarbete förfalskades eller plagierades inte av den orsaken, 

att detta anses som stöld. Eftersom detta examensarbete var en litteraturstudie ingick inte 

patienter och därför behövdes inte någon ansökan till något etiskt råd göras. Enligt lagen om 

etikprövning (SFS 2003:460) skall forskning som avser människor, syfta till att bevara 

personuppgifter, skydda personens integritet, samt värna om samtycke relaterande till den 

forskning som bedrivs. Lagen godkänner endast vetenskaplig forskning som tar hänsyn till 

personens värdighet.  

5 RESULTAT 

Arbetets resultat baseras på 10 vetenskapliga artiklar. För att beskriva patienters upplevelser 

av att leva med afasi växte två teman fram: det förändrade livet och att kämpa vidare. Analys 

av artiklar, olikheter och likheter i artiklarnas resultat, samt erhållna nyckelfynd ledde till ett 

nytt resultat som presenterades i Tabell 1. 

Tabell 1. Översikt av subteman och teman. 

Tema  Subtema  
Det förändrade livet Vikten av verbal kommunikation 

Meningsfulla relationer 
Arbetets betydelse 
 

Att kämpa vidare Återhämtning och återerövra vardagen 
Positiv inställning till livet 
Kampen för att bryta social isolering  
Skapa självförtroende 
 

 

5.1 Det förändrade livet  

Under detta tema presenterades tre subteman: vikten av verbal kommunikation, 

meningsfulla relationer och arbetets betydelse. 

5.1.1 Vikten av verbal kommunikation  

Kommunikationssvårigheter var ett av de centrala hindren som patienter med afasi upplevde 

(Brown, Worrall, Davidson & Howe, 2010; Sjöqvist Nätterlund, 2010; Van der Gaag m.fl., 
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2005). Problem med kommunikationen var en barriär för att förstå samtal, uttrycka sina 

tankar och känslor och ”hitta den röda tråden” i konversationen. Ett betydelsefullt 

grundläggande mål för patienter med afasi var att kunna kommunicera (Dalemans, de Witte, 

Wade & van den Heuvel, 2010; Sjöqvist Nätterlund, 2010).  

Missförstånd kunde lätt uppkomma när andra inte förstod och vissa patienter med afasi 

upplevde en fruktansvärd känsla att inte kunna prata när det fanns så mycket de ville ha sagt. 

Patienterna beskrev ofta att vårdpersonal tenderade att fylla i vad de antog att de skulle sagt 

eller inte sagt (Andersson & Fridlund, 2002). ”Well, they talk with me and wait for an answer 

. . . when I cannot . . . some of them will not wait for me, so they fill in my reply, which makes 

me feel foolish” (Andersson & Fridlund, 2002, s.288). 

Patienter med afasi upplevde svårigheter med att prata med främmande, okända människor 

och att de undvek att prata i telefon. De vände sig istället till närstående eftersom dessa 

kunde förstå det mesta (Brown m.fl., 2010; Sjöqvist Nätterlund, 2010; Van der Gaag m.fl., 

2005). ”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, de Witte, Wade & van den Heuvel, 2010, s.543)  

Användning av medicinsk terminologi visade sig vara en vanlig orsak till förvirring och 

ångest hos patienter med afasi. Vilken typ av information som lämnades var också en 

påverkande faktor, särskilt när det gällde mängden detaljer, tidpunkter och sättet hur 

meddelandet uttrycktes. Patienterna uttryckte också starka känslor om kommunikation 

riktade sig till dem eller inte och om de var delaktiga i informationsprocessen. Det var nära 

kopplad till känslor av stöd och kontroll (Tomkins, Siyambalapitiya & Worrall, 2013). 

Enligt Dalemans m.fl. (2010) upplevde patienter med afasi att de inte var hörsammade och 

lyssnade till och att de ofta blev avbrutna mitt i ett samtal på grund av de inte blev förstådda. 

En del personer hade förmåga att tala ”ner” patienterna med afasi och använda sig av ”baby-

talk” (Brown, Davidson, Worrall & Howe, 2013). 

Enligt Nyström (2009) påverkades även koncentrationsförmågan av talsvårigheter. 

Kommunikationen kunde underlättas genom att eliminera störningar och att minska antalet 

patienter som deltog i en konversation. Det var viktigt att ge patienten tillräcklig med tid att 

koncentrera sig på att finna de rätta orden alternativt gissa vad den muntliga informationen 

innebar. ”When I can’t find the right word, the other person can become confused. But given 

time to close my eyes and search for the right word in my head I can do it.” (Nyström, 2009, 

s.2506). 

5.1.2 Meningsfulla relationer 

Det framkom att patienter med afasi betonade vikten av att ha anhörigas stöd (Sjöqvist 

Nätterlund, 2010). Att ha någon närstående som accepterade patienten som hen var innan 

den drabbades av afasi, var betydelsefullt. ”I think your family and your friends are also a 

huge help” (Grohn, Worrall, Simmons-Mackie & Brown, 2012, s.394). Patienter med afasi 

som hade barn eller barnbarn försökte komma i kontakt med sina anhöriga så ofta tillfälle 

bjöds för att bland annat få känslomässigt stöd. ”Well, that’s true in a way . . . but certainly 

it’s fun to be . . . a little closer, because it’s not that easy with friends, it’s not easy any more, 
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because then there’s this thing. . .” (Sjöqvist Nätterlund, 2010, s. 124). Vissa patienter med 

afasi upplevde nytta av språkliga aktiviteter hemma med stöd av släktingar, det kunde 

inbegripa uppmuntring från familjemedlemmar att hjälpa till med att genomföra 

hemmasysslor (Sjöqvist Nätterlund, 2010). Det framkom att familjemedlemmarna fungerade 

som hjälpmedel för patienternas kommunikation som därigenom gav dem stöd och trygghet. 

Olika aktiviteter tillsammans med familjemedlemmar medförde en naturlig närhet till 

patienterna (Niemi & Johansson, 2013).  

Vänskapen till andra kunde förändras både positivt och negativt efter uppkomsten av afasi 

(Brown m.fl., 2013; Brown m.fl., 2010; Sjöqvist Nätterlund, 2010). Patienterna upplevde att 

de värderade vänskapen högre och att relationerna fördjupades efter att ha drabbats av afasi 

(Brown m.fl., 2013). Trevliga stunder tillsammans med vänner, att göra saker, skratta, att 

delta i positiva interaktioner och få känslomässigt stöd betraktades som en viktig del av livet. 

Att träffa nya bekantskaper som hade liknande problem med afasi ansåg patienterna var 

meningsfullt och ett viktigt inslag i deras tillvaro för att kunna utbyta erfarenheter (Brown 

m.fl., 2013; Sjöqvist Nätterlund, 2010). Enligt Van der Gaag m.fl. (2005) var stöd från familj 

och vänner, att dela med sig av erfarenheter med andra i samma situation samt ett socialt liv 

är en stor bidragande faktor till ökad livskvalité och framsteg i rehabiliteringen.  

Vissa patienter förlorade sina vänner, medan andra upplevde att vänskapen förändrades efter 

afasi uppkomst. Majoriteten av patienterna beskrev upplevelsen av att förlora vänner efter 

debuten av afasi som smärtsam. “When you can’t talk and when you’ve had a stroke — um — 

you lose a lot of your friends (crying silently)” (Brown, Davidson, Worrall & Howe, 2013, 

s.168). Dalemans m.fl. (2010) framhävde att vänner höll sig borta eftersom de inte visste hur 

de skulle hantera den nya situationen. Det blev ännu svårare att ta kontakt ju längre tiden 

gick. Vanligen var det patienterna själva som tog initiativ för att träffa sina vänner. Ju 

djupare vänskapen var innan afasi debut, desto större var chansen att vänskapen fortsatte 

vara efter sjukdomens uppkomst. Brown m.fl. (2013) skrev om ett fåtal patienter som 

menade att de accepterat förlusten av vänskap och inte lät sig bekommas av det. 

Förändringar i fysiska förmågor och livsomständigheter i samband med afasi hade lett till 

minskad kontakt med vänner. Patienter med svår afasi var paralyserade och hade behov av 

rullstol och därför var beroende av någons hjälp. De kunde inte längre spontant gå ut med 

vänner själva utan var tvungna att planera sin dag, vem som skulle följa dem ut. Spendera tid 

tillsammans med sina vänner var en viktig aspekt i vänskapen för patienter med afasi. Att 

bedriva olika fritidsaktiviteter tillsammans, som till exempel spela kort, äta på restaurang 

eller åka på semester var lika viktigt som vikten av att engagera sig i skratt och positiva 

interaktioner med vänner. Skratt lyftes fram som ett positivt inslag i umgänget med vänner. 

“You’ve got to laugh … [my friend] Sam actually got me to laugh … he still gets everyone 

laughing ... But — you know — you need to — to laugh”; “[My friends and I,] we laugh. And it 

— it — it’s just fun” (Brown, Davidson, Worrall & Howe, 2013, s.170).  

5.1.3 Arbetets betydelse  

Patienter med afasi upplevde stora förändringar i sin vardag däribland förlust av arbete 

(Niemi & Johansson, 2013). Ekonomin kunde bli ostabil på grund av den vacklande 

arbetsförmågan. Patienter med afasi som fortfarande arbetade utryckte svårigheter att återgå 
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till den yrkesroll de tidigare haft (Andersson & Fridlund, 2002). Att vara oförmögen att 

arbeta minskade de sociala kontakterna vilket framförallt orsakade förlust av vänner och 

arbetskollegor. Ett liv utan arbete kändes tomt för patienter med afasi (Sjöqvist Nätterlund, 

2010). ”When I was first ill, well, before that . . . I had been working. To tell the truth, life got 

a bit empty once my job was gone. . . That means, I mean, I’m alone an awful lot, aren’t I?” 

(Sjöqvist Nätterlund, 2010, s.124). 

En del av patienter med afasi testade sin arbetsförmåga och utvärderade möjligheten att 

återvända till jobbet. Att känna sig kompetent eller inkompetent påverkades av attityder från 

omgivningen. Patienter med afasi upplevde att folk behandlade dem annorlunda, saknade en 

förståelse för afasi och bemötande från andra kändes falskt. ”People, I have such a feeling 

that they sort of don’t understand, many think like that one can’t do it any more” (Niemi & 

Johansson, 2013, s.1831).  

Upplevelser av att arbeta utan att hämmas av afasi tycktes bidra till en känsla av att vara 

”normala”. I dessa situationer upplevde patienterna att de kunde uppnå något och känna sig 

som sina ”gamla” jag (Niemi & Johansson, 2013). Känslan av engagemang och delaktighet i 

verksamheten hade mer betydelse än mängden aktiviteter patienter med afasi deltog i 

(Dalemans m. fl., 2010). 

5.2 Att kämpa vidare  

Temat att kämpa vidare består av fyra subteman: återhämtning och återerövra vardagen, 

positiv inställning till livet, bryta social isolering och skapa självförtroende. 

5.2.1 Återhämtning och återerövra vardagen 

Grohn m.fl. (2012) beskrev att patienter med afasi upplevde behov av att ha mening med livet 

och ett mål att nå för att aktivt engagera sig i sin återhämtning och vara oberoende. Även de 

vanliga aktiviteterna som läsning, sudoku, skriva inköpslistor, användning av data och 

telefon kunde göra livet mer varierat och rikt hos patienter med afasi. ”I think each person 

would have to have personal beliefs that they feel that … you know, that they’re doing 

something” (Grohn, Worrall, Simmons-Mackie & Brown, 2012, s.394). Att planera sina 

dagliga aktiviteter, ha tid, vila och koncentration betraktades som meningsfull (Dalemans 

m.fl., 2010). Sjöqvist Nätterlund (2010) beskrev att dagliga aktiviteter som patienter med 

afasi utförde oftast upplevdes uppbyggda på rutiner och passiva som till exempel att titta på 

TV. Att göra så mycket som möjligt och vara involverad i alla aspekter av det dagliga livet 

ledde till att patienterna med afasi inte fokuserade på sitt handikapp utan på de rutiner och 

aktiviteter som de klarade (Brown m. fl., 2010). Att delta i något var viktigt för att bevara 

livskvalitén på hög nivå. Patienter med afasi upplevde viljan att känna sig funktionsdugliga, 

meningsfulla och delaktiga i samhället (Dalemans m.fl., 2010). De flesta patienter tyckte att 

det var viktigt att uppleva och engagera sig i sociala aktiviteter för att kunna leva ett bra liv 

med sin afasi (Brown m.fl., 2010; Dalemans m.fl., 2010). När de befann sig på olika 

föreningar för afasidrabbade upplevde patienterna en positiv förändring i sin livskvalité, de 

kände sig välkomna, trygga, delaktiga och var inte oroliga för att bli dömda (Van der Gaag 
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m.fl., 2005). Genom att aktivt göra något kände patienterna som om de arbetade mot att bli 

bättre och detta engagemang skapade en känsla av prestation i patienten (Grohn m.fl., 2012).  

I was so busy when I was going to physio and to speech and looked forward. And I would see 

that I’d done something better yesterday than what I did today. I’d think I’m getting better on 

something. Whatever it might be, whether it was with physio [therapy] or speech [pathology] or 

whatever. I felt like I was doing something better. I’m getting better with it (Grohn, Worrall, 

Simmons-Mackie & Brown, 2012, s.394). 

Vissa patienter kände sig inte bekväma med andra ”friska” människor, förlorade livsglädjen 

och ville inte delta i något, hade ångest på grund av beroende och funktionsbegränsningar 

(Van der Gaag m.fl., 2005). Patienterna upplevde att livet förändrades efter 

sjukdomsdebuten. Innan de drabbades av afasi var de oftast glada och positiva personer med 

ordnade liv, arbeten, vänkretsar och kollegor. Efter sjukdomens inträde upplevde många att 

livet förändrades på ett ögonblick och att världen blev grå och obegriplig. Vissa patienter har 

beskrivit att de i samband med afasin miste livsgnistan och känslor som att inte vilja leva, 

andas, röra sig eller tänka infinna sig (Grohn m.fl., 2012). Patienter med afasi upplevde också 

att de var mer sårbara eftersom deras förmågor blev begränsade. Det viktigaste var att aldrig 

låta patienter känna sig uteslutna, isolerade och alienerade från vårdsituationen (Nyström, 

2009). “To just sit there mute and stupid, with one’s head full of more or less brilliant 

comments, not being able to make use of them is trying, infernally trying and I became very 

angry.” (Nyström, 2009, s.2507)  

Dåliga prognoser för återhämtningsprocessen väckte känslor av hopplöshet, chock och ilska 

hos patienter med afasi. Upplevelsen av att tappa livsglädjen och ork att leva vidare med sin 

sjukdom ledde till känslan ”att ge upp sina försök att svara på ̊ tilltal”. Att hantera oförmågan 

att inte längre kunna tala skapade oro och uppgivenhet vilket ledde till att patienterna med 

afasi lät omgivningen stå frågande för att inte behöva ge svar (Tomkins m.fl., 2013).  

5.2.2 Positiv inställning till livet 

Att ha en positiv inställning underlättade livet hos patienter med afasi. Optimism, hopp, 

beslutsamhet och tacksamhet gav en gynnsam effekt och en vilja att leva vidare med sin afasi. 

En del afasidrabbade patienter försökte fokusera sig på positiva saker i livet och tänka 

positivt i syfte att öka självförtroendet, förändra sin självständighet och sin livsstil istället för 

att fokusera på saker som påverkar livet på ett negativt sätt (Dalemans m.fl., 2010; Grohn 

m.fl., 2012; Niemi & Johansson, 2013; Sjöqvist Nätterlund, 2010; Van der Gaag m.fl., 2005;).  

It will get better. And in a way it is getting better. Like I’m talking to you better now. Now a 

couple … few weeks ago I wouldn’t be able to talk to you as much as I’m talking now, and that, 

see so it must be getting better. Definitely, must be getting better (Grohn, Worrall, Simmons-

Mackie & Brown, 2012, s.396). 

Optimism främjades genom kunskap om att återhämtning tar tid. Känsla av beslutsamhet 

och en strävan att göra saker i syfte att nå framgång ansågs viktigt. Patienterna visade också 

tacksamhet över att de levde trots sin sjukdom och att de inte hade tagit mer skada.  

Att använda sig av humor och ha förmåga till självironi, att kunna skratta trots sitt handikapp 

hjälpte patienter med afasi att hantera svåra situationer och ledde till ett bättre vardagsliv 
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hos dessa patienter (Brown m.fl., 2010; Nyström, 2009). Patienterna med afasi hade 

successivt lärt sig sin egen kapacitet och förändringar i deras funktioner genom vardagliga 

erfarenheter. Efter hand hade de bildat en förståelse om afasi och förstått att dess 

konsekvenser skulle vara genom resten av livet. Patienterna formade därför eget koncept av 

innebörden av de förändringarna i sitt liv. En del av patienter upplevde svårigheter med att 

analysera och sammanfatta sin personliga livssituation, men med professionellt stöd kunde 

patienterna komma till insikt i att de var förändrade och att inte skulle bli den person de 

tidigare var. Patienterna inhämtade ofta kunskap som gav en mer heltäckande bild av afasins 

följder och deras nuvarande kapacitet innan de kunde gå vidare med sitt liv. Patienterna 

accepterade att de måste leva enligt nya villkor orsakade av afasi. Vissa trodde inte att deras 

förmåga att tala skulle förbättras, men de hoppades till en dag vänja sig vid afasi nog att 

kunna glömma det. ”Deficiency, but I’ve suffered from it for four years and I’m waiting for 

the first day that I don’t remember its existence” (Niemi & Johansson, 2013, s.1832).  

5.2.3 Kampen för att bryta social isolering  

Patienter med afasi upplevde att de kunde vara isolerade på olika sätt. En del patienter med 

afasi undvek kontakt med sina vänner särskilt den första tiden efter insjuknandet på grund 

av talsvårigheter och rädsla att skrämma bekanta. De behövde tid att anpassa sig till den nya 

situationen, att bryta isoleringen och börja kommunicera (Sjöqvist Nätterlund, 2010). Vissa 

patienter kände sig isolerade eftersom de andra människorna bemötte dem med tystnad och 

även undvek att prata med dem. ”She [the nurse’s aid] put the newspaper on my bed, but 

didn’t say anything. After my aphasia she never talked to me again and avoided eye contact. I 

understood that she was afraid. Therefore I also became scared” (Nyström, 2009, s.2506). 

För att förhindra isolering, var det viktigt att ta reda på hur patienten bäst kunde delta i en 

vårdande relation. (Nyström, 2009). En del patienter försökte bryta social isolering genom 

att vara aktiva, gå ut och få nya vänner och inte undvika social kontakt på grund av afasin 

(Brown m.fl., 2013). 

You got to be prepared to get out and do — to — something different ... A lot of people have a 

stroke — they tend to avoid other people ... I think — [that’s] the worse thing they could — could 

do ... You sit at home in a house. You don’t see anybody. No — it’s terrible ... as I said you gotta 

(laughs) — you gotta socialize with people (Brown, Davidson, Worrall & Howe, 2013, s.170). 

Enligt Sjöqvist Nätterlund (2010) upplevde patienterna förändringar i aktivitetsmönster dels 

av afasin, dels av fysiska funktionshinder. De begränsades i sin förmåga att komma ut vilket 

ökade risken för en social isolering. Trots att de tekniska hjälpmedlen var en hjälp att 

övervinna fysiska funktionshinder hos patienter med afasi, upplevde de nervositet inför att 

börja använda sådana hjälpmedel som till exempel elektrisk rullstol. Patienterna förstod med 

tiden att användningen av dessa stöd gav en större känsla av frihet och självständighet 

samtidigt som de skämdes över att ha en rullstol. Vissa patienter hade behov av att ha någon 

person med sig till olika terapibehandlingar eller för att besöka vänner. I vissa fall berodde 

detta på afasin i sig, i andra fall på grund av svårigheter med att gå utan stöd. Patienter med 

afasi upplevde en rädsla för att göra vissa aktiviteter ensamma, som att resa ensamma med 

tåg eller buss. Rädslan grundade sig i att de inte skulle bli förstådda eller om de betalade fel 

summa pengar. ”I feel so disabled” (Sjöqvist Nätterlund, 2010, s.121). Enligt Dalemans m.fl. 

(2010) var sociala faktorer ett hinder för delaktighet. Patienterna insåg att aktiviteterna de 
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medverkade i och hur andra människor agerade antingen hjälpte eller hindrade deras 

deltagande (Niemi & Johansson 2013). Vissa upplevde svårigheter med att delta och vara 

aktiv i det sociala livet, de kände sig som en börda och slutade därför delta i vissa aktiviteter 

(Dalemans m.fl., 2010).  

Patienterna upplevde en känsla av främlingskap och skam som påverkade deras 

kommunikationssätt i samtal med andra människor (Nyström, 2009). Ibland visade 

patienternas familjemedlemmar brist på kunskap om afasi och svarade i patienternas ställe, 

patienterna upplevde att de inte kom till tals eller fick agera som självständiga individer. 

(Sjöqvist Nätterlund, 2010). Vissa patienter med afasi behandlades som om de inte kunde 

klara av en situation, vilket ökade känslan av rädsla hos dem och ledde till att patienter 

försökte ”dra sig undan” från folk. Antaganden från omgivningen om patienternas oförmåga 

kunde få patienterna att ”sluta bry sig” från att klara eventuella hinder. Om patienterna 

däremot stöttades och gavs ordentligt med tid upplevdes det lättare att kommunicera med 

andra och känslan att vara instängd i en kropp blev då mer uthärdlig (Nyström, 2009).  

Patienter med afasi kände sig mer ensamma efter debuten av afasi men förstod inte alltid 

varför. Patienterna upplevde lidande i förhållande till ett minskat antal sociala aktiviteter, 

förlust av vänner och att deras sociala nätverk nästan försvunnit. ”Well, that’s the way it is, 

you see. I don’t know, maybe they’re afraid, I don’t know. Well, I don’t understand . . . I’ve got 

a few left. . . Well, there’s not much to do…” (Sjöqvist Nätterlund, 2010, s.124). Ensamheten 

och utanförskap blev tydligt märkbar i stunder när patienternas åsikter inte blev beaktade för 

att det tog för lång tid att svara. De fanns de stunder då det fanns en möjlighet att förklara sin 

åsikt, men orden kom ut fel. Upplevelsen av ensamhet förstärktes ännu mer när de i sällskap 

valde att fråga de andra om vad som sagts än att behöva upprepa sig (Tomkins m.fl., 2013). 

5.2.4 Skapa självförtroende 

Patienter som drabbats av afasi upplevde oro och rädsla för hur de uppfattades av sin 

omgivning och en oro över att bli dömda på ett negativt sätt på grund av sitt funktionshinder 

(Niemi & Johansson, 2013). Förlust av sin självständighet, viljan att delta i något och att vilja 

något överhuvudtaget var en återkommande känsla hos patienter med afasi och påverkade 

även självförtroendet (Van der Gaag m.fl., 2005). Det var viktigt för dem som drabbats av 

afasi att bibehålla sin självständighet, sitt självbestämmande och sitt självförtroende (Brown 

m.fl., 2010). Med ett bra självförtroende vågade patienter med afasi delta mer och ta egna 

initiativ, medan ett sämre självförtroende ledde till känslor av ensamhet och osäkerhet. 

Andersson och Fridlund (2002) skrev att professionell vård baserad på vårdarens förmåga att 

förstå patientens existentiella frågor och stödja patientens självförtroende genom 

uppmuntrande samt att ge denne en positiv och realistisk syn på sig själv och situation. Om 

självförtroende var stark nog gjorde patienten större ansträngningar för att ta en aktiv del i 

interaktionen.  

I had decided to make a speech . . . I practised a lot . . . so it was my turn . . . I could not speak, 

not a word, not a word and I had my head full of what to say, and it was impossible . . . in such 

situations it is enormous, enormous . . . of course I have to try once more . . . it’s a pity to give 

up! (Anderson & Fridlund, 2002, s.288) 
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Förstärkt självförtroende gav upphov till en känsla av duglighet, medan nedsatt 

självförtroende kunde ge en känsla av uppgivenhet. Även om samspelet upplevdes som 

hinder, stärkt självförtroende gav nog att agera i situationen trots känslan av att vara en 

outsider. Medan den försämrat självförtroende kunde leda till en "känsla av osäkerhet" 

(Anderson & Fridlund, 2002). Van der Gaag m.fl., (2005) skrev att terapi i ett 

rehabiliteringscenter där anhöriga kunde delta hade en positiv inverkan på patienter och 

familjemedlemmars livskvalitet. Efter terapin ansåg patienterna att de fått starkare 

självförtroende och lättare kunde kommunicera med främmande människor.  

Patienter med afasi upplevde tydliga förbättringar efter olika terapibehandlingar. De ansåg 

att positiva förändringar i deras liv hade inträffat sedan behandlingen inleddes. De upplevde 

ökat självförtroende och självständighet, bättre kommunikation med främlingar, liksom med 

familj och vänner och en önskan att arbeta mer i vardagliga sociala möten. Förändringar i 

livsstil och "identitet" beskrevs i form av ökade nivåer av "självförtroende" och en ökad 

önskan att delta. Dessa manifesterades i många aspekter av det dagliga livet: gå ut mer, åka 

på semester för första gången sedan sjukdomens debut, prata med främlingar i affärer och på 

gatan igen, att ha mer social kontakt med vänner och familj och "må bättre" i sig själva. 

Patienter kommenterade också på fördelarna med stöd från och vänskap med andra som 

deltog i behandlingen, samt från behandlingen i sig själv (Van der Gaag m.fl., 2005). 

6 DISKUSSION 

I diskussionen reflekterar författarna över studiens resultat och om det svarar mot studiens 

syfte, vald metod samt kritisk hållning till arbetet. Detta kopplas till Erikssons teoretiska 

referensram, tidigare forskning och styrdokument.  

6.1 Resultatdiskussion  

Resultaten i detta examensarbete möjliggjorde en bättre förståelse för patienters upplevelser 

av att leva med afasi, samt gav ett brett spektrum av betydelse för att leva livstillfredställande 

med afasi. 

6.1.1 Det förändrade livet 

I arbetets resultat framkom att förmåga att komma ihåg ord och yttra det patienten ville säga, 

fick dem att känna osäkerhet. Att misslyckas i samtal ledde till ett försämrat självförtroende 

samt skapade en bristande tillit till sin egen förmåga att interagera med andra. Detta kan 

jämföras med vad som tas upp i tidigare forskning (Hilari m.fl., 2012; Poslawsky m.fl., 2010), 

där sjuksköterskor har svårigheter i kommunikationen med patienter med afasi och saknade 

förståelse för patienternas känslor. Något som Eriksson (1994) poängterar är att vården bör 

anpassas efter patienters unika personligheter och menar vidare att varje människa är unik, 
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okränkbar och bör behandlas lika och värdiga. Vårdrelationer enligt Eriksson (2000) är 

kärnan i vårdandet. Vårdrelationen avser hela människan och är en utgångspunkt för 

patientens delaktighet i sin egen vård. Sundin m. fl. (2000) skriver också att patienter med 

afasi har behov av en professionell vård som baseras på vårdpersonalens förtroende om 

patientens kompetens. Mötet med existentiella frågor, såsom mellanmänskliga relationer, 

hantera situationen, känna sig säkra och strävan efter att återta en värld av symboler som 

krävs för en lyckad kommunikation. Dock finns det fortfarande brister i hur vårdaren ska 

kunna identifiera de existentiella frågorna när patienten inte kan uttrycka dem verbalt.  

 

Resultatet visade att relationer och gemenskap med familj och vänner var viktigt för patienter 

med afasi. Att undersöka betydelsen av vänskap genomfördes i syfte att utveckla en större 

förståelse för patienternas erfarenheter och perspektiv av vänskap efter insjuknandet av 

afasi. Patienter som deltog i olika gruppterapier rapporterade om stödet som de fick av andra 

patienter som hade afasi, samt vänner och familj. Detta återspeglas i tidigare forskning som 

bland annat Grohn m.fl. (2014) beskrev i sin studie, där vänners stöd, acceptans, förståelse 

och sällskap var något patienter med afasi värdesatte högt. Det bidrog till ökat välbefinnande 

hos dem. Till skillnad från andra patienter som Sundin m.fl. (2000) beskrev i sin studie där 

en del patienter ville träffa sina vänner i mindre utsträckning än innan insjuknandet. En 

viktig del för patienter var att anpassa sig till de negativa förändringarna som kunde uppstå i 

vänskapen. Interaktioner med vänner beskrevs som en negativ upplevelse av förändrad 

kommunikation med vänner medan samspel med vänner framkallade positiva och 

gynnsamma upplevelser. Erfarenheterna från vänskap som beskrevs i detta arbete kommer 

inte att gälla för alla patienter med afasi med tanke på de unika personliga förhållanden och 

efterföljande inverkan av afasi på varje individ. Dock är resultaten förstärkta av vikten av 

vänskap i patienternas liv. 

I resultatet uppmärksammades bland annat arbetets betydelse för de patienter som drabbats 

av afasi. Under detta subtema framgår att patienter med afasi upplever en förlust över att 

inte vara arbetsdugliga och att de har en stark önskan om att återfå förmågan att kunna 

arbeta och vara funktionsdugliga i samhället. Men som kontrast till detta fanns det även 

patienter med afasi som såg det positiva i denna förlust då de fick mer tid för sig själva, mer 

tid för andra aktiviteter som var omöjliga på grund av tidsbrist under arbetsliv. Detta 

uppmärksammades i tidigare forskning där Grohn (2014) beskriver patienters vilja att pröva 

de nya aktiviteterna. Arbetets betydelse behöver ytterligare utforskas då de flesta studier 

valde patienter som kunde arbeta eller arbetade. Denna avvikelse kan påverka den aktuella 

forskningens resultat. 

6.1.2 Att kämpa vidare 

Arbetets resultat belyste de positiva effekterna av att engagera sig i vardagliga aktiviteter. 

Engagemangen gav en känsla av självständighet, förmåga och prestation, syfte eller 

användbarhet, nöje och välbefinnande, och stimulans för hjärnan. Eriksson (2000) beskrev 

välbefinnande som något personligt där det fanns många olika motiv till att patienten 

upplevde välbefinnande och känslan av hälsa. Dalemans m.fl. (2010) poängterade i sin studie 

att det inte enbart var aktiviteterna i sig som bidrog till att leva livstillfredställande med afasi, 

utan engagemangen i meningsfulla aktiviteter. Medan Andersson och Fridlund (2002) 
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poängterar minskning i sociala nätverk, kommunikation med färre vänner som 

konsekvenserna av afasi, samt önskade ökning i social aktivitet eller interaktion hos patienter 

med afasi. Undersökningar tydde på brist på social kontakt som var den viktigaste faktorn i 

att förutsäga oro och psykisk ohälsa hos patienter med afasi. 

I arbetets resultat framkom att patienter med afasi upplevde en positiv personlig inställning, 

särskilt acceptans och en positiv attityd, som en betydande faktor för bättre livskvalitet. 

Gemensamt i de flesta undersökta studier var att patienter med afasi tydligt identifierade 

vikten av ett positivt sätt att leva. Några av de föreslagna strategierna inkluderade en positiv 

attityd och uthållighet, prova nya saker och att lära sig anpassa och att ha ett sinne för 

humor. Brown m.fl. (2010) forskning fokuserade på de positiva och negativa aspekter som 

antingen stimulerade eller gav motsatt effekt hos patienter med afasi. Medan Dalemans m.fl. 

(2010) även tog upp personliga adaptiva strategier för patienter med afasi, med fokus på 

hopp och motivation, delaktighet i samhälle och olika terapibehandlingarnas roll. Även en 

positiv syn uppfattades som en viktig del av livskvaliteten, hälsa och framgångsrikt åldrande 

hos äldre vuxna.  

Resultatet visar sjukvårdspersonalens stor förståelse för patienter med afasi, men deras stöd 

var inte alltid tillräckligt för att stärka patienternas självförtroende, och känslan av 

nedstämdhet hos patienter med afasi var närvarande i alla fall. Patienterna betonade vikten 

av praktiskt eller konkret stöd, känslomässigt stöd och socialt sällskap. Sjuksköterskans 

uppgift i den kliniska vardagen var att främja psykosocialt välbefinnande hos patienter med 

afasi. Känslor kan vara svåra att ställas inför, det kan vara känslan av rädsla och känsla av att 

bli instängd i sin kropp (Nyström, 2009). Detta bekräftas av Arnesveen Bronken m.fl. (2012) 

och Eriksson (2000) som beskriver vikten av att bekräfta människor, deras personlighet samt 

autonomi och delaktighet i sin egen vård. I mötet med patienter som drabbats av afasi skall 

sjuksköterskor kunna främja psykosocialt välbefinnande hos patienter och inte förminska 

människan de har framför sig. Vidare menar Eriksson (1994) att sjuksköterskan bekräftar 

patientens existens genom ansning. Vårdrelationen i sin tur ger patienten krafter till att 

utvecklas. Patienten är i behov av att bli bekräftad i kropp, själ och ande för att uppleva sig 

hel. 

 De goda vårdrelationerna mellan patient och vårdpersonal kan skapa ett helt annat resultat 

än att patienter upplever sig som instängd i sin egen kropp. Det är anledningen till varför det 

är så viktigt att följa bland annat ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) och att anamma 

Erikssons (2000) syn på att skapa vårdrelation, att vårdarens uppgift är att bevara patientens 

värdighet och uppnå tro, hopp och kärlek genom de goda vårdrelationerna. Eriksson (2000) 

skriver om att sjuksköterskan skall arbeta efter en vetenskaplig grund och reflektera över sitt 

arbete. Reflektionen är viktig i allt sjuksköterskor gör i sitt arbete då kan de få mer kunskap 

att möta varje patient och ge den specifika vård som behövs för just den patienten. 

Reflektionen är ett sorts lärande där ” sjuksköterskan utvärderar sina handlingar. Nya vägar 

mott ett god bemötande och god vård kan skapas genom reflektion.” 
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6.2 Metoddiskussion  

Friberg (2012) beskriver att kvalitativa studier används för att få en ökad förståelse av 

upplevelser och erfarenheter. Polit och Beck (2012) anser att kvalitativa metoder är att 

föredra om avsikten med studien är att beskriva patienternas upplevelser av ett fenomen. Att 

identifiera nyckelfynd och olika teman ur de kvalitativa artiklarnas resultat som Evans 

(2002) beskriver hjälpte oss få djupare förståelse av ett fenomen, något som en kvantitativ 

innehållsanalys inte lämpar sig för. Svagheten med en kvalitativ metod var att analysen inte 

kunde ge en lika bred beskrivning av patienters upplevelser som en kvantitativ metod kunde 

ge. Fribergs metod valdes från början där kombination av kvalitativa och kvantitativa artiklar 

kunde användas. Vi hittade dock inte tillräckligt många artiklar med kvantitativ ansats och de 

flesta av dessa artiklar svarade inte mot arbetets syfte varför den metoden valdes bort.  

Till fyra av de tretton artiklar som användes i arbetets bakgrund, var Karin Sundin en av 

artiklarnas författare. Det kunde tyda på en enkelspårig inriktning. Vi gjorde därför en 

noggrann utvärdering av dessa artiklar (Sundin m.fl., 2000; Sundin m.fl., 2001; Sundin m.fl., 

2002; Sundin & Jansson, 2003). Det framkom att dessa artiklar lyfter fram nya olika begrepp 

inom samma område, vilket ger en fördjupad kunskap. Dessutom har alla de fyra artiklarna 

olika syften och inkluderar studier från olika länder. Artiklarna bestämdes vara relevanta och 

inkluderades därför i arbetets bakgrund.    

Evans (2002) beskrivande syntes valdes för detta arbete till skillnad mot den tolkande 

syntesen där ett nytt resultat baseras på omtolkning av tidigare forskningar som analyseras. 

Uppkomsten av ett nytt resultat i beskrivande syntes baseras på sammanfattning av tidigare 

forskning. Detta stärkte vårt val av den beskrivande syntes då var det mindre komplicerat att 

beskriva patienters upplevelser än att tolka dem. Det var en väldigt intressant utmaning att 

utföra arbetet enligt den valda metoden. Vi noterade dock att det var svårt att inte omtolka 

vissa artiklarnas resultat och vara textnära. Vi undvek att lägga in personliga tankar och 

åsikter och försökte tygla vår förförståelse så den inte skulle påverka arbetets resultat. 

Nyström (2012) skriver om att människor alltid bär med sig erfarenheter av ett visst ämne 

trots att man försöker distansera sig ifrån sina personliga värderingar.  

Vid artikelsökning i detta examensarbete användes MeSH-termer för att få det lättare att 

hitta artiklar om ett visst ämne, samt kombination av flera sökord för att få så många 

relevanta artiklar som möjligt och minska antal irrelevanta artiklar. Användning av 

kombination av flera sökord beskrivits närmare i metodavsnittet. Svagheten med denna 

sökning var att de relevanta artiklarna kunde falla bort om inte rätt sökord används. För att 

undvika det valdes därför sökning med hjälp av flera möjliga kombinationer av sökord. Då 

den valda metoden innebär ett flertal läsningar av varje artikel, kunde vi säkerställa att 

artiklarnas innehåll var relevant för arbetet. Material uppfattningen underlättade arbetet 

med analys av artiklarnas resultat, vilket i sin tur gav fakta till ett framväxande resultat. Det 

fanns fördelar med metoden då var det lättare att hitta subteman och teman genom att först 

identifiera nyckelfynd. Nackdelen med denna metod var att vi arbetade med att hitta 

nyckelfynd och sedan bearbetade dem till teman och subteman vilket riskerade att vi svävade 

ut i teman och subteman som låg utanför studiens grundläggande syfte. Vi märkte också att 

det var svårt att sortera subteman under rätt tema. Att läsa artiklar på engelska var inte lätt, 

vi valde då att översätta de svåra orden till svenska. Svagheten med översättning var att detta 
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kunde innebära en språklig förvrängning. För att inte minska arbetets trovärdighet och 

undvika feltolkning översattes svåra ord med hjälp av båda lexikon och internet programmet 

Google translate. Då författarnas förstaspråk är ett annat än svenska var detta visst hinder i 

arbetet. Vi valde därför att översätta vissa artiklar från engelska till både svenska och vårt 

förstaspråk för att få en bättre förståelse av textinnehållet. Vissa missuppfattningar uppstod 

ändå, till exempel namn på subteman som författarna hittade betydde egentligen något annat 

för människor med svenska som förstaspråk. Rubriken på vissa subteman motsvarade därför 

inte innehållet i texten. Samtidigt ställde vi höga krav på oss själva och drog nytta av 

översättning från vårt förstaspråk till svenska språket och tvärtom. Under arbetets gång 

användes ett flertal ordböcker samt olika översättningsmetoder för att kunna göra arbetets 

innehåll begripligt för oss. 

Artiklarnas årskriterium var ett annat försvårande moment för oss. Vi försökte få med så 

färska och relevanta artiklar som möjligt. Vi begränsade inklusionskriteriet till max 10 år 

gamla artiklar men var tvungna att vidga gränsen till max 15 år då vi annars fick ett för litet 

antal relevanta artiklar. Slutligen valdes två artiklar (Andersson & Fridlund, 2002; Van der 

Gaag m.fl., 2005) som var mer än tio år gamla men som vi fortfarande ansåg vara relevanta 

och bäst svarade på arbetets syfte.  

Genom fördjupning i patienters upplevelser av att leva med afasi kan vi och annan personal 

inom vård och omsorg ge dessa patienter den vård och stöd de behöver. Personalen kan dela 

den evidens som vi upptäckt i vårt arbete genom att presentera vårt resultat på sin 

arbetsplats. Polit och Beck (2012) beskriver att en studies trovärdighet ska övertyga läsaren 

om att studieresultat är rimlig utifrån giltighet, överförbarhet och stabilitet. Bedömning av 

giltighet förutsätter noggrann beskrivning av starka och svaga sidor av den valda metoden, av 

datainsamling och urval samt av genomförande och dataanalys. En annan indikator på 

vetenskaplig kvalité var stabilitet som belystes genom den konsekventa ställningstaganden 

under samtliga skeden i analysarbetet. Arbetets stabilitet ökades genom att författarna inte 

har lagt till sina egna tankar och tolkningar, samt att varje författare själv arbetade med 

analysarbetet till en början och sedan jämförde framgången med varandra. Stabilitet i detta 

arbete visas tydligt och illustreras av författarna med hjälp av olika tabeller. 

Metodavsnittet beskrevs noggrant för att öka arbetets giltighet. Alla valda artiklarna i arbetet 

är vetenskapliga, kvalitetsgranskade och den nya helheten och resultatet av analysen 

refererades till nyckelfynd som också höjer arbetets trovärdighet. Överförbarhet är något som 

kan generaliseras (Polit & Beck, 2012), och vi kan generalisera vårt arbete eftersom vi hade 

använt olika databaser för sökning av artiklar, samt att artiklarna refererade till ett brett 

spektrum av studier från olika länder. Vi fann arbetets metod relevant för att beskriva 

patientens upplevelser av att leva med afasi. Resultatet är användbar i praktiken då den har 

en viktigt för sjukvårdspersonal syfte som kan vara betydelsefullt i framtiden. Resultatet av 

denna kvalitativa studie kan därför tänkas användas som verktyg för sjuksköterskan ute i 

arbetslivet.  
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7 MER FORSKNING 

Positiva exemplar av upplevelser hos personer som lever med afasi önskas att undersökas 

mer. De flesta studier har främst fokuserat på de negativa upplevelserna hos patienter med 

afasi. Vi hittade inte forskning om varför och hur vänskap förändras efter afasins uppkomst. 

Vi hittade också lite forskning om faktorer som ledde till en positiv underhåll av vänskap. Det 

önskas även mer forskning med kvantitativ ansats. 

8 SLUTSATSER 

Författarnas slutsatser är att patienterna upplevde förändringar i hela livssituationen efter 

afasins uppkomst. Det förekom bland annat upplevelser av tydliga brister i 

kommunikationen mellan patient och vårdare. En del av bristerna kunde bero på vårdarens 

okunskap om afasi och det orsakade onödigt lidande för patienter med afasi. Funktionella 

försämringar påverkade patientens aktivitet och begränsade deras delaktighet i vardagslivet, 

det sociala livet och arbetslivet, vilket ledde till en upplevd sämre livskvalité. Känslomässigt 

stöd och hjälp från både anhöriga och vänner samt acceptans hos patienten av sin sjukdom 

bidrog till att vardagen upplevdes meningsfull och gav en upplevelse av välbefinnandet. Trots 

olika funktionsnedsättningar var det nödvändigt att patienter med afasi accepterades av 

omgivning, speciellt av den professionella vårdaren. Bakom det irrationella språket eller 

andra funktionsnedsättningar är det en man eller kvinna som kämpar för att erkännas som 

en fungerande person. Det är av betydelse att personal som vårdar patienter med afasi 

tillägnar sig mer kunskap om afasi och dess konsekvenser. Detta för att skapa en förståelse 

för hur livskvalitén upplevdes av de som drabbades så att vården de fick i så hög grad som 

möjligt bidrog till att bevara patientens välbefinnande och minska alla former av lidande. 

Långsiktiga resultat hos patienter med afasi kan förbättras av vård som främjar en positiv 

syn, sociala resurser, engagemang i meningsfulla aktiviteter och kompetensutveckling och 

anpassningsstrategier utifrån patientens individuella behov. Detta arbete kan bidra till en 

fördjupad förståelse för patienters upplevelser av att leva med afasi och kan tillämpas på 

andra patienter i liknande sammanhang samt ger nya insikter som kan användas i klinisk 

praxis med patienter med afasi. 
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BILAGA A. SÖKMATRIS 

Databas Sökord Antal träffar Lästa 
abstrakts 

Lästa i 
fulltext 

Granskade Inkluderade i 
resultat 

Cinahl Plus ”life with aphasia” AND 
”activities” 

 

14 14 10 5 1 

Pubmed ”aphasia” AND 

”rehabilitation” AND ”social 

support” 

60 12 3 2 2 

Cinahl Plus ” living with aphasia” AND  
”friendship” 

 

3 3 2 2 1 

Cinahl Plus ”living with aphasia” 
 
 

39 10 4 3 3 

Cinahl Plus ” living with aphasia” AND 
”stroke” AND 

”communication” 
 

7 5 5 5 2 

Cinahl Plus ”aphasia” AND ”activities” 
AND ”social participation” 

 

4 4 3 3 1 
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BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 

   

FRÅGOR 
ARTIKLAR 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
Är problem klart formulerat? Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Finns det något vårdteoretisk utgångspunkt 
beskriven? 

Ja 
 

Ja 
 

Nej Nej Nej Nej  Nej  Nej Nej Nej 

Finns det ett tydlig formulerat syfte i 
artikeln? 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 

Är metoden väl och tydligt beskriven? 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 

Finns det urval för undersöknings-
personerna gällande deltagarnas kön?  

Nej  Nej Nej Ja 
 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
 

Finns det urval för undersöknings-
personerna gällande deltagarnas ålder? 

Nej Nej  Nej Ja Ja Nej  Nej  Nej Ja Nej 

Förs det något argument i resultatet?  
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 

Finns det metoddiskussion? 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 

Sker en återkoppling till vårdvetenskapliga 
antaganden? 

Ja 
 

Ja 
 

Nej Nej Nej Nej  Nej  Nej  Nej Nej  

Lyfts det upp några etiska resonemang i 
artikeln? 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 

Artikeln var lättläst med tydligt och 
förståeligt innehåll.  

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 

 

Artiklarnas (I – X) rubrik, syfte och metod presenteras i Bilaga C. Artikelmatris. 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

N 
Tidskrift 

År 
Titel 

Författare 
Syfte Metod Resultat 

I Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing 
2002 

The aphasic person’s views 
of the encounter with 
other people: a grounded 
theory analysis  
Andersson, S. & Fridlund, 
B.  

Att undersöka upplevelser 
hos personer med afasi vid 
mötet med andra 
människor utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv. 

Kvalitativ: 
Intervjuer med 
öppna frågor av 15 
personer med afasi. 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
ordagrant.  

Emotionellt stöd fick deltagarna att ha bättre 
självkänsla. Deltagarna tyckte att det var svårt att 
samtala med mycket folk i omgivningen, samt med 
personer de inte hade någon relation till.  
 

II International 
Journal of 
Speech-
Language 
Pathology 
2013 

”Making a good time”: The 
role of friendship in living 
successfully with aphasia. 
Brown, K., Davidson, B., 
Worrall, L. E. & Howe, T. 
 
 

Att undersöka 
vänskapsrollen hos 
personer med afasi. 
 

Kvalitativ: 
Semistruktuerade 
djupintervjuer av 
25 personer med 
afasi. 

Vikten av den roll vänskap spelar för ett 
livstillfredsställande liv med afasi. Likaså belyses hur 
vänskap förändras och utvecklas efter insjuknandet av 
afasi.  
 

III Aphasiology  
2010 

Snapshots of success: An 
insider perspective on 
living successfully with 
aphasia.  
Brown, K., Worrall, L., 
Davidson, B. & Howe, T. 
 

Att undersöka innebörden 
av att leva 
livstillfredsställande med 
afasi från afasidrabbades 
perspektiv.  
 
 

Kvalitativ: 
Semistrukturerade 
djupintervjuer av 
25 personer med 
afasi.  

Livet med afasi är komplext och mycket 
individualiserat. Fyra grundläggande teman relaterat 
till att leva livstillfredsställande med afasi visade sig ur 
analysen: att göra saker; meningsfulla relationer; 
strävan efter ett positivt sätt att leva; samt 
kommunikation.  

IV International 
Journal of 
Language & 
Communication 
Disorders 
2010 

Social participation 
through the eyes of people 
with aphasia. 
Dalemans RJP, de Witte, 
L., Wade, D. & van den 
Heuvel W. 
 

Att utforska hur personer 
med afasi upplever 
delaktighet i samhället och 
att undersöka faktorer 
som påverkar. 

Kvalitativ: 
Dagböcker följt av 
en halvstrukturerad 
intervju av 13 
personer med afasi 
och 12 vårdgivare.  

Antalet sociala aktiviteter och karaktären av dessa 
aktiviteter inte så viktiga för deltagarna som 
engagemang och delaktighet. Personer med afasi 
beskriver graden av engagemang i aktiviteter i sociala 
livsområden (dvs. kvaliteten på verksamheten) som är 
viktigare än kvantiteten att utföra aktiviteter. 

V International 
Journal of 
Speech-
Language 
Pathology 
2012 

The first 3-months post-
stroke: What facilitates 
successfully living with 
aphasia? 
Grohn, B., Worrall, L. E., 
Simmons-Mackie, N. & 
Brown, K. 

Att beskriva patienters 
upplevelser av de tre första 
månader efter debut av 
stroke för att identifiera 
faktorer som underlättar 
livet med afasi.  
 

Kvalitativ: 
Semistruktuerade 
intervjuer av 15 
personer med afasi 
och självupplevt 
omdöme av livet 
med afasi. 

Faktorer som optimerar chansen att leva 
livstillfredsställande med afasi under de första tre 
månader efter insjuknandet: aktivt engagemang i 
rehabilitering; öka självständigheten och ha ett syfte i 
livet; vikten av socialt stöd; vikten med rehabilitering; 
att anpassa, göra justeringar och ha en positiv 
inställning till livet. 



 2  

VI Aphasiology  
2013  
 

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

Att undersöka de faktorer 
som påverkar nöje och 
missnöje hos personer 
med afasi med avseende 
på deras vård 

Kvalitativ 
innehållsanalys: 
semistrukturerade 
djupintervjuer av 
50 personer med 
afasi. 

Sju kategorier identifierades som påverkar nöje och 
missnöje hos personer med afasi: 1) Bildning av 
relationer; 2) Servis och vård; 3) Kommunikation, 
information och kunskap; 4) Struktur och relevans 
terapi; 5) Organisation; 6) Individuell stöd; 7) 
Positivitet. 

VII Disability and 
Rehabilitation 
2013  
 

The lived experience of 
engaging in everyday 
occupations in persons 
with mild to moderate 
aphasia  
Niemi, T. & Johansson, U. 
 

Att beskriva och utforska 
upplevelser hos personer 
med afasi efter stroke om 
deras deltagande i 
vardagsaktiviteter. 
 

Kvalitativ 
innehållsanalys: 
intervjuer av 7 
personer med afasi 
med hjälp av 
fenomenologisk 
metod för 
dataanalys. 
 

Deltagarna hade upplevt en förändrad livsvärld. 
Engagemang i sysselsättningar påverkas av deras 
uppfattningar om kompetens och identitet, och 
erfarenheter av tillhörighet och välbefinnande. Det var 
också genom deltagande i dagliga aktiviteter som de 
hade upptäckt och lärt sig att hantera förändringar i 
sin vardag.  
 

VIII Journal of 
Clinical Nursing 
2009 

Professional aphasia care 
trusting the patient’s 
competence while facing 
existential issues  
Nyström, M.  
 

Att komplettera "expert" 
kunskap om tal-språk 
terapi genom att studera 
fenomenet - professionell 
afasi vård utifrån 
patientens perspektiv. 
 
 

Kvalitativ: 
djupintervjuer av 9 
personer med afasi, 
uppföljande 
intervjuer, 
anteckningar från 
dagböcker, 
biografier.  

Betydelsefull innebörd av fenomenet: lita på patientens 
kompetens när vi möter existentiella frågor, öka 
förståelsen som anges i termer av följande 
beståndsdelar: förhindra isolering, rättframhet, 
tillhandahållande av säkerhet, erkännande av att bry, 
uppmuntra insatser för att öva språk, jämlikhet och 
stöd. 

IX Scandinavian 
Journal of 
Occupational 
Therapy 
2010 

A new life with aphasia: 
everyday activities and 
social support  
Sjöqvist Nätterlund, B. 

Att beskriva upplevelser av 
vardagliga aktiviteter och 
socialt stöd hos 
afasidrabbade personer. 

Kvalitativ 
innehållsanalys.  
Intervjuer av 20 
personer med afasi. 

Vardagliga livet förändras avsevärt med uppkomsten 
av afasi och deltagarna hindras från att delta i 
aktiviteter pga. kommunikationsproblem eller fysiska 
funktionshinder. Afasi ledde till förlust av vänner och 
kollegor, och de intervjuade kände ofta ensam. De fick i 
allmänhet en hel del socialt stöd från nära släktingar, 
men stöd från sjukvården saknades. De behöver olika 
typer av socialt stöd för att hjälpa dem att hantera sin 
afasi och vardagliga aktiviteter och för att förbättra 
deras deltagande i samhället.  
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X Clinical 
Rehabilitation 
2005 

Therapy and support 
services for people with 
long-term stroke and 
aphasia and their 
relatives: a six-month 
follow-up study 
Van der Gaag, A., Smith, 
L., Davis, S., Moss, B., 
Cornelius, V., Laing, S. 
m.fl. 
 

Att bedöma effekten av 
behandlingen i en afasi-
terapicentrum och 
kommunikationsresultat 
hos personer med stroke 
och afasi med hjälp av 
kvantitativa och kvalitativa 
metoder. 

Kvalitativ 
innehållsanalys: 
semistrukturerade 
intervjuer av 38 
personer med afasi. 
Kvantitativ 
innehållsanalys: 
effektmått.  

Båda kvalitativ och kvantitativ resultaten visade hur 
livskvalité och förmåga att kommunicera förändras av 
den professionella hjälpen hos personer med afasi och 
deras anhöriga. 
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