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Introduktion: Runt om i världen drabbas ungefär 17 miljoner människor av stroke varje år. I 
Sverige är antalet drabbade cirka 30 000. Ungefär en tredjedel av dessa drabbas av 
funktionsnedsättningen afasi till följd av sin stroke. Att helt plötsligt inte kunna göra sig 
förstådd och nå ut till sin omgivning genom talet, medför stora förändringar och påverkar hur 
livskvalitet upplevs av personen. Syfte: Litteraturstudies syfte var att beskriva upplevelsen av 
livskvalitet hos personer som har drabbats av afasi efter en stroke. Metod: Den metod som 
användes var allmän litteraturstudie. Genom att använda för syftet relevanta sökord 
identifierades tolv vetenskapliga artiklar genom sökning i databaserna CINAHL och PubMed, 
som efter kvalitetsgranskning slutligen utgjorde resultatet i litteraturstudien. Resultat: I 
resultatet framkom tre huvudkategorier, Självkänslan påverkar livskvaliteten, 
Kommunikationssvårigheter är en barriär och Delaktighet är viktigt för livskvaliteten. 
Samtliga kategorier påverkade hur personen som drabbats av afasi upplevde och värderade sin 
egen livskvalitet. Slutsats: Upplevelsen av livskvalitet var individuell men den som hade 
drabbats av afasi beskrev ofta en lägre livskvalitet med sitt kommunikationshandikapp. 
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Inledning 

Stroke 
Runt om i världen drabbas cirka 17 miljoner människor av stroke varje år. Av de som 
drabbas avlider ungefär en tredjedel (WHO 2013). Stroke drabbar årligen cirka 30 000 
personer i Sverige och är den vanligaste orsaken till allvarliga och bestående 
funktionsnedsättningar och den tredje vanligaste dödsorsaken förutom hjärtinfarkt och 
cancer. Insjuknandet startar plötsligt, kan vara dramatiskt och påverkar personen som 
drabbas både fysiskt, psykiskt och socialt (Socialstyrelsen 2009). Riskfaktorer är 
hypertoni, höga blodfetter, förmaksflimmer, ateroskleros, diabetes, och livsstilsfaktorer 
så som övervikt, rökning och låg fysisk aktivitet (O,Donnell et al. 2010). Risken att 
drabbas ökar med stigande ålder och de flesta som drabbas är över 65 år. Personer som 
drabbas av stroke står för flest vårddygn inom den somatiska sjukvården i Sverige.  

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (embolier och cerebrala tromboser) och 
hjärnblödningar (intracerebrala hematom och subaraknoidalblödning), där hjärninfarkt 
utgör cirka 85 % av alla stroke. Gemensamt för hjärninfarkt och hjärnblödning är att 
blodförsörjningen till delar av hjärnan delvis eller helt upphör (Socialstyrelsen 2004). 
För de som överlever en stroke är lokalisationen och storleken på skadan i hjärnan 
avgörande för hur grava funktionsnedsättningar patienten får. Snabb och specialiserad 
vård är av yttersta vikt för att den drabbade ska ha så bra förutsättningar som möjligt. På 
en specialiserad strokeenhet arbetar vårdpersonal utifrån två huvudkomponenter. Ett 
akutprogram i medicinsk behandling och ett tidigt och intensivt program riktat mot 
mobilisering och rehabilitering (Indredavik et al. 1999). Funktionsnedsättningar efter en 
stroke är komplexa och kan orsaka skador som är både kroppsliga och personliga och 
som påverkar det sociala livet. Halvsidesförlamning, balans- och synrubbningar och 
kommunikationshandikappet afasi är exempel på funktionsnedsättningar som kan 
uppstå. Det är även vanligt att depression, hjärntrötthetssyndrom och 
personlighetsförändringar uppstår till följd av stroke (Socialstyrelsen 2011). 

 

Afasi 
Mellan 30-40 procent som drabbas av stroke, drabbas också av talhandikappet afasi 
(Code & Herrmann 2003; Wade et al. 1986). Afasi är oförmåga att formulera sig i 
meningsfulla ord eller att tala. Hos de flesta personer är språkcentrat lokaliserat i vänster 
hemisfär. Vid skada av denna hemisfär uppträder afasi hos både höger- och 
vänsterhänta. Störningen i språkfunktionen leder till försämrad förmåga att tala och/eller 
förstå skriven text eller talat ord. Det finns olika varianter av afasi – motorisk, sensorisk 
och global afasi. Motorisk afasi innebär att personen har kvar språkförståelsen men har 
svårt att uttrycka meningar och ord. Sensorisk afasi innebär en bristande språkförståelse 
och svårt för att tala rätt. Global afasi är en kombination av både sensorisk och motorisk 
afasi. (Code & Herrmann 2003).  
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Kommunikation 
Människor är sociala varelser. Samverkan med andra människor ger stöd, bekvämlighet, 
kärlek och samhörighet (Caris-Verhallen et al. 1999). Kommunikation i relationer är 
ofta av  två huvudtyper: icke verbal och verbal. Verbal kommunikation innebär att 
innehållet förmedlas språkligt, antingen genom skrift eller tal. Icke verbal 
kommunikation innebär utbyte av signaler på annat sätt, till exempel genom rörelser, 
ansiktsuttryck, kroppshållning, röstanvändning och beröring. I vårdsammanhang kan 
kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten vara avgörande för att kunna ge 
och ta emot vård av god kvalitet. När patienten inte kan tala blir kommunikationen 
otillräcklig och då kan oro och frustration uppstå från båda parterna. Bristen på 
kommunikation påverkar patientens återhämtning och patientens tid på sjukhuset (Finke 
et al. 2008). Att skapa en meningsfull tillvaro och bygga upp en identitet är beroende av 
kommunikationen och samspelet med andra människor (Christiansen 2003) 
Kommunikationsförmågan påverkar både den sociala hälsan och det psykiska 
välbefinnandet, och att den för personer med afasi är starkt sammankopplad med 
aktiviteter, socialt nätverk och stöd samt för att utvecklas som individ (Cruice et al. 
2003). 

 

Personen med afasi 
Enligt Charmaz (1983) är en väsentlig del av lidandet hos personer med kronisk 
sjukdom känslan och upplevelsen av att förlora sig själv. Kroniskt sjuka bevittnar sin 
tidigare självbild falla sönder och deras liv blir begränsade, de känner sig isolerade och 
känslan av att de blir en belastning för andra uppstår (Charmaz 1983). För de som 
drabbats av olika former av afasi upplevde det som hände runt omkring dem som en 
självklarhet och trots faran av att förlora talet kunde de berätta om ett förvånansvärt och 
nästan drömlikt lugn mitt i stormens öga. Men i takt med ökad förmåga att tala försvann 
det drömlika lugnet och kampen om språket började, samtidigt som självförakt och 
misstänksamhet mot andra började växa. Utan språket blev tillvaron ett fängelse och 
oavsett vilken form av afasi, utgjorde det språkliga funktionshindret ett hot mot 
möjligheten till samhörighet (Nyström 2012). Relationer med andra människor utgör en 
del av de bitar som kopplas till upplevelsen av livskvalitet (WHO 1997). 

 

Livskvalitet 
Livskvalitet är ett svårt begrepp att definiera och mäta. En hypotes är att livskvalitet 
mäter skillnaden, eller gapet, mellan hopp och förväntningar hos en person och 
personens nuvarande upplevelser. Livskvalitet kan bara beskrivas av den enskilda 
personen och måste ta hänsyn till många aspekter av livet (Calman 1984). Livskvalitet 
har legat till grund för att studera effekter av symtom och sjukdomar, de sociala 
perspektiven av hälsa vid kronisk sjukdom, funktionell status, effekter av negativ 
självkänsla och hälsa samt många andra aspekter av mänskliga erfarenheter både hos 
friska och ohälsosamma folkgrupper (Calman 1984; Sarno 1997). Mätning av 
hälsorelaterad livskvalitet (HRQOL) har utvecklats för att beskriva hälsotillstånd i 
termer av individens upplevelse om hans/hennes position i livet (Livingston et al. 1998). 
Livskvalitet påverkas av nuvarande livsstil, tidigare erfarenheter, förhoppningar om 
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framtiden, drömmar och ambitioner. En bra livskvalitet uttrycks ofta i termer som 
tillfredsställelse, förnöjdsamhet och lycka.  (Calman 1984).  

Världsorganisationen WHO (1997) definierar livskvalitet som individens upplevelse av 
sin livssituation i förhållande till normer, egna värderingar, mål och intressen. Det är ett 
brett omfattande begrepp som påverkas på ett komplext sätt av personens psykiska 
tillstånd, fysiska hälsa, sociala relationer, grad av självständighet och personliga åsikter.  

Kvalitet innebär graden av kompetens av en egenskap, men begreppet livskvalitet kan 
betyda olika saker för olika människor. Kvalitet har ibland definierats i förhållande till 
förväntningar och jämförelser med andra. Det skulle kunna definieras i termer av vad 
personen har förlorat eller saknar istället för det personen har (Bowling 2001). 

 

Sjuksköterskans roll 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs kommunikation som 
ett av sjuksköterskans kompetensområde. Sjuksköterskan ska kunna kommunicera med 
patienter, personal, anhöriga och andra på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt 
(Socialstyrelsen 2005). För att kunna ge god omvårdnad till personer med afasi krävs 
det att sjuksköterskan med hjälp av patienten och anhöriga ser patienten för den individ 
den är. Sjuksköterskan bör använda sig av ett empatiskt förhållningssätt som är en form 
av kommunikation som förmedlar värme, solidaritet och omtanke. Sjuksköterskan bör 
även uppmuntra till gruppmedlemskap som en del av rehabiliteringen eftersom 
talhandikapp lätt leder till utanförskap och isolering (Thompson & Mckeever 2012). 
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Problemavgränsning 
Livskvalitet är ett brett begrepp och upplevelsen av livskvalitet är individuell. Det är 
viktigt att ta hänsyn till hela livssituationen vid sjukdom och ohälsa. För att kunna ge 
individanpassad omvårdnad bör sjuksköterskan vara empatisk, lyhörd och respektfull 
mot både patienten och dennes anhöriga. Det är viktigt att förstå patientens upplevelse. 
Att inte kunna tala rätt ord, eller förstå talat ord, förändrar livssituationen och kan 
därmed även påverka upplevelsen av livskvalitet för den som har drabbats. 

 

Syfte:  
Att beskriva upplevelsen av livskvalitet hos personer som har drabbats av afasi efter en 
stroke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
!

!

!

!

!

!



! ! !!
!

! &!

Metod 
Metoden som valdes för detta arbete var allmän litteraturstudie. Att genomföra en 
litteraturstudie innebär enligt Polit och Beck (2012) att författaren till litteraturstudien 
använder sig av material från befintlig forskning. Materialet bearbetas och analyseras 
sedan fram till ett resultat. Vid utformningen av litteraturstudien användes Polit och 
Beck´s (2012) niostegs-modell. Fritt översatt i figur 1. 

 

Figur 1. Niostegs-modellen för en litteraturstudie (Polit & Beck 2012 sidan 96). 

 

Litteratursökning 
I steg 1 formulerades ett för arbetet bärande syfte (Polit & Beck 2012). Steg 2 innebar 
att relevanta sökord valdes ut (Polit & Beck 2012). De valda sökorden var: stroke, 
aphasia och quality of life. I detta steg tog även författarna beslut om att CINAHL och 
PubMed var de databaser som skulle utgöra grunden för sökandet efter material. Både 
CINAHL och PubMed täcker ett stort område för omvårdnad, PubMed innefattar även 
medicin och odontologi (Forsberg & Wengström 2013). Enligt steg 3 påbörjade 
författarna inhämtning av material enligt följande: I CINAHL användes headings för 
orden stroke och aphasia. En sökning med aphasia med inriktning på psychosocial 
factors gjordes även för att smalna av sökningen. Dessa ord kombinerades sedan med 
quality of life och stroke som fritextord. För att få ett sökresultat med inriktning på både 
stroke, afasi och livskvalitet användes den booleska operatorn AND. Genom att placera 
den booleska operatorn mellan sökorden begränsades antalet träffar till material som 
innehöll samtliga ord som ingick i sökningen (Forsberg & Wengström 2013). Hur de 
olika sökorden kombinerades framgår enligt tabell 1. Från CINAHL valdes totalt 173 
artiklar för bearbetning till urval 1. I PubMed användes MeSh för orden stroke och 
aphasia. Även i denna databas gjordes en sökning på ordet aphasia psychology. Quality 
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of life och stroke användes som fritext vid sökning i kombination med MeSh-orden. 
Från PubMed valdes totalt 132 artiklar ut för bearbetning till urval 1. 

 

Inklusions- respektive exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var artiklar publicerade mellan 2004-01-01 och 2014-06-01 samt 
att de var vetenskapligt granskade (peer reviewed). Personerna var 18 år och äldre. 
Exklusionskriterier var artiklar med medicinskt fokus samt review artiklar. 

 

Tabell 1: 
Databas 
Cinahl 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 Stroke MH 12409    
2 Aphasia MH 1027    
3 Aphasia/PF 112    
4 Quality of life 26380    
5 Stroke 18447    
6 1 AND 3 31 8 5 5 
7 2 AND 4 132 10 3 3 
8 3 AND 4 AND 5 10 5 2 2 
Totalt valda 
artiklar 

 173 23 10 10 

 
Databas 
Pubmed 

Sökord Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

1 Stroke MeSh 29050    
2 Aphasia MeSh 1313    
3 Aphasia/Psychology 263    
4 Quality of life 87805    
5 Stroke 66734    
6 1 AND 3 82 8   
7 1 AND 2 AND 4 33 3 (8) 2 2 
8 3 AND 4 AND 5 17 2 (7)   
Totalt valda 
artiklar 

 132 13 2 2 

*Siffror inom parentes är externa dubbletter. 

 
Sammanlagd summa: 

 
305 

 
36 

 
12 

 
12 
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Urval 1 
Till urval 1 lästes titel och sammanfattning i samtliga 305 artiklar, enligt steg 4 (Polit & 
Beck 2012). Sammanlagt valdes 36 artiklar som svarade på syftet. 23 artiklar från 
CINAHL och 13 artiklar från PubMed. Externa dubbletter som framkom exkluderades. 

 

Urval 2 
I urval 2 granskades de 36 artiklarna i sin helhet av författarna för att avgöra om de 
innehöll korrekt material för litteraturstudien. Detta enligt steg 5 och 6 i den valda 
niostegsmodellen (Polit & Beck 2012). Totalt valdes 24 artiklar bort. De artiklar som 
valdes bort hade fokus och inriktning på medicin, behandling och rehabilitering, 
ekonomisk påverkan på samhället samt utvärderingar av olika mätinstrument för 
livskvalitet. Författarna enades slutligen om tolv artiklar som inkluderades i urval 2. Av 
dessa var tio artiklar utvalda från CINAHL och två artiklar från PubMed. 

 

Urval 3 
I urval 3 granskades de tolv artiklarna enligt steg 7 (Polit & Beck 2012). För att 
genomföra en korrekt kritiskt granskning av materialet användes granskningsmallen 
”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” enligt Polit och Beck 
(2012) för de artiklar som var bearbetade utifrån en kvantitativ modell, och ”Guide to an 
Overall Critique of a Qualitative Research Report” för artiklarna med en kvalitativ 
forskningsmodell.  

 

Databearbetning 
Efter genomgång med hjälp av granskningsmallen återstod totalt tolv artiklar. Av dessa 
var sju artiklar kvalitativa, två artiklar kvantitativa och tre artiklar innehöll material från 
både kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt. Från detta material påbörjades steg 8 
(Polit & Beck 2012). Bearbetning av materialet påbörjades genom att det lästes av båda 
författarna var för sig. Därefter diskuterades innehållet av författarna tillsammans för att 
gemensamt kunna skapa en korrekt förståelse av materialet och dess betydelse i 
förhållande till det syfte som var utgångspunkt för arbetet. Texterna analyserades och 
meningar, fraser och citat plockades ut. Dessa utplock skrevs på lappar som bildade ett 
pussel av koder. Ur detta pussel sökte författarna sedan mönster för att hitta kategorier 
och teman. Av de delar som trädde fram ur materialet sammanställdes sedan resultatet 
enligt steg 9 (Polit & Beck 2012). 

 

Etiska ställningstaganden 
Under den inledande processen av litteraturstudien fick författarna ta ställning till 
aktuella etiska överväganden för att kunna genomföra arbetet korrekt.  

Detta innebar att samtliga artiklar utvalda för att ingå i arbetet skulle ha genomgått 
granskning från en etisk kommitté eller tydligt visa att de innefattade ett arbete gjort 
utifrån etiska aspekter (Forsberg & Wengström 2013). När människor är deltagare i en 
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studie är det ytterst viktigt att deras rättigheter och integritet skyddas och att de 
försäkras om att ingen information de lämnar ut till forskning kan komma att användas 
emot dem. I forskningsetiken ingår även att skydda och förebygga att deltagarna utsätts 
för skada (Polit & Beck 2012). Allt material som användes och bearbetades i 
litteraturstudien redovisades objektivt oavsett om det som framkom stämde överens 
med författarnas personliga åsikter eller inte. Detta innebar även att inget material som 
framkom ur redovisade sökningar och som svarade på författarnas syfte i 
litteraturstudien avsiktligt uteslöts (Forsberg & Wengström 2013). Enligt 
Vetenskapsrådet (2011) får plagiat inte förekomma. Plagiat innebär att forskaren 
framställer sitt material att vara skapat av forskaren själv trots att det är framtaget av 
annan person. (Vetenskapsrådet 2011). För att undvika detta återgavs +/7/+/61/+ till 
primärkälla. 

Då ingen av författarna behärskar det engelska språket till fullo fick oklarheter som 
framkom noggrant utredas i samråd med varandra och med hjälp av lexicon. Detta för 
att informationen skulle kunna användas sanningsenligt och korrekt refererat. 
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Resultat 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av livskvalitet hos 
personer som har drabbats av afasi efter en stroke. Resultatet är framtaget genom analys 
av tolv vetenskapliga artiklar. Av dessa var sju artiklar kvalitativa, två artiklar 
kvantitativa och tre artiklar har använt sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder 
för inhämtning av data. I resultatet framkom tre kategorier för hur afasidrabbade 
beskriver upplevelsen av livskvalitet. Dessa var Självkänslan påverkar livskvaliteten, 
Kommunikationssvårigheter upplevs som en barriär och Delaktighet är viktigt för 
livskvaliteten (se figur 2). 

 

 

Figur 2: Huvudkategorier  i resultatet. 

 

Självkänslan påverkar livskvaliteten 
Livskvalitet uppkommer som en del i av att känna självkänsla och en känsla av värde 
(Mumby & Whitworth 2014). Personer som drabbats av afasi upplever en oro och 
rädsla över hur de uppfattas av sin omgivning och att de ska bli dömda på ett negativt 
sätt på grund av sin afasi (Le Dorze et al. 2013; Niemi & Johansson 2013; Ross et al. 
2006). Känslan av oro grundade sig även i personens hälsotillstånd och rädslan för att 
drabbas av stroke igen (Cruice et al. 2010; Ross et al. 2006; Worrall et al. 2010). Förlust 
i olika former var något som var en återkommande känsla hos de personer som hade 
drabbats av afasi och hade påverkan på självkänslan. Bland annat förlusten av sin 
självständighet, förlusten av viljan till att vara delaktig i olika sammanhang och att de 
förlorade kontrollen över sig själva (Gaag et al. 2005). Enligt flera av studierna var det 
viktigt för de som hade drabbats av afasi att behålla sin självständighet och självkänsla, 
men även att sträva efter att inte bli beroende av andra i sin omgivning (Brown et al. 
2010; Le Dorze et al. 2013; Mumby & Whitworth 2014; Worrall et al. 2010). Sättet att 
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livskvaliteten 
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återfå kontroll över sig själv var individuellt. För några var det viktigt att skapa rutiner 
och rytm i vardagen, andra utsatte medvetet sig själva för uppgifter de upplevde som 
svåra för att se om de hade uppnått någon förbättring, vilket kunde påverka självkänslan 
både positivt och negativt (Niemi & Johansson 2013). Genom att hitta förändringar, 
övervinna hinder och skapa en identitet kunde detta leda till en förhöjd självkänsla 
(Gaag et al. 2005; Le Dorze et al. 2013; Mumby & Whitworth 2014). Deltagare hade 
stor hjälp av sin egen beslutsamhet i sina dagliga kamper med att sträva framåt och 
vinna förbättring och därmed skapa en sorts kontroll över sitt liv (Le Dorze et al. 2013). 
Barriären för självkänsla kunde även vara knuten till individen, hindren kom inifrån 
individen och inte från omgivningen (Mumby & Whitworth 2014).  

I två av artiklarna framkom det att flera deltagare med afasi upplevde att omgivningen 
inte uppfattade dem som en hel individ på grund av deras talsvårigheter (Niemi & 
Johansson 2013; Dalemans et al. 2010). 

”At least 50 percent of me vanished when speech vanished 

 that that´s how I think about it” (Niemi & Johansson 2013, s.1831) 

När de kommunicerade med andra förhöjdes deras självkänsla och de förbättrade även 
sina kommunikationssvårigheter (Le Dorze et al. 2013). Trots sitt verbala handikapp 
sökte personer med afasi respekt genom att konstatera att de var kompetenta människor 
(Worrall et al. 2010). 

 

Kommunikationssvårigheter är en barriär 
Enligt många av de som hade drabbats av afasi var kommunikation en viktig del av 
deras livskvalitet. (Cruice et al. 2010). En signifikant barriär för dem var 
kommunikationssvårigheter (Brown et al. 2010). Kommunikationsproblemen utgjorde 
ett hinder för att förstå konversationer, uttrycka sina tankar och känslor och hämta ut 
information från samtal (Dalemans et al. 2010; Hilari & Byng 2009; Le Dorze et al. 
2013). De beskriver vilka intensiva känslor som uppstår när kommunikationen inte 
fungerar, frustration hopplöshet, isolering och depression (Worrall et al. 2010). Graden 
av afasi påverkade den sociala kommunikationen eftersom en del av de drabbade inte 
kunde uttrycka sig alls, detta gav en försämrad livskvalitet (Hilari & Byng 2009). I 
sociala relationer var det viktigt för många av deltagarna att kunna tala riktigt och de 
jämförde ofta med hur de brukade kommunicera innan sin stroke (Cruice et al. 2010; 
Dalemans et al. 2010). Det byggdes upp hinder för att de inte talade tillräckligt bra och 
vissa undvek att kommunicera (Cruice et al. 2010; Le Dorze et al. 2013). Detta 
påverkade deras sociala liv negativt (Le Dorze et al. 2013).  Språket kunde inte tas för 
givet, de kunde inte vara säkra på att de skulle kunna uttrycka sig som de ville och 
påmindes hela tiden om sina brister (Niemi & Johansson 2013). Ett viktigt 
grundläggande mål för personer med afasi var att kunna kommunicera (Worrall et al. 
2010).  

En känsla som framkom i sex av studierna var frustration (Dalemans et al. 2010; Gaag 
et al. 2005; Le Dorze et al. 2013; Mumby & Whitworth 2014; Niemi & Johansson 2013; 
Worrall et al. 2010). Orsaken till frustrationen var i huvudsak svårigheten att 
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kommunicera, att bemästra utbytet av information och de barriärer det skapade i sociala 
sammanhang (Gaag et al. 2005; Worrall et al. 2010). 

 

Delaktighet är viktigt för livskvaliteten 
För många personer med afasi var delaktighet viktigt för livskvalitet (Mumby & 
Whitworth 2014). De ville känna sig användbara, meningsfulla och vara en del av 
samhället (Dalemans et al. 2010). De flesta av deltagare ansåg att det var viktigt att 
uppleva och engagera sig i sociala aktiviteter för att kunna leva ett bra liv med sin afasi 
(Brown et al. 2010; Dalemans et al. 2010). Några personer med afasi tappade sitt 
intresse för andra människor och föredrog att vara ensamma (Dalemans et al. 2010; Le 
Dorze et al. 2013). Enligt Mumby och Whitworth (2014) var barriärer för delaktighet 
knuten till de sociala faktorerna. De insåg att aktiviteter de deltog i och hur andra 
människor agerade antingen hjälpte eller hindrade deras deltagande (Niemi & Johansson 
2013). Vissa ansåg att det var svårt att delta och vara aktiv i det sociala livet, de kände 
sig som en börda och slutade delta i vissa aktiviteter (Dalemans et al. 2010). När de inte 
fann någon lösning på sitt problem kände de sig isolerade och ensamma (Dalemans et 
al. 2010; Le Dorze et al. 2013; Worrall et al. 2010). Enligt Corsten et al. (2013) 
förbättrades livskvaliteten och den sociala delaktigheten för personer med afasi när de 
var på afasicentra. Deltagarna berättade att de fann en positiv förändring i sin 
livskvalitet, de kände sig välkomna, skyddade, delaktiga och var inte oroliga för att bli 
dömda när de befann sig på organisationer för afasi (Gaag et al. 2005; Le Dorze et al. 
2013). 

Människor och relationer var kärnan i livskvalitet för många av deltagarna, att ha familj, 
en partner eller någon annan i sitt liv (Brown et al. 2010; Cruice et al. 2010). Att bli 
erbjuden stöd av människor i den närmaste omgivningen är en viktig komponent för att 
kunna hantera sin livssituation (Brown et al. 2010; Le Dorze et al. 2013).  

Det visade sig att det fanns en ignorans för personer med afasi, vilket påverkar den 
drabbades delaktighet (Le Dorze et al. 2013; Mumby & Whitworth 2014). Många 
afasidrabbade fick ett minskat socialt nätverk, vänner som tidigare funnits i den 
drabbades närhet försvann (Dalemans et al. 2010; Le Dorze et al. 2013). Deltagare 
menade att de ibland kände sig missförstådda (Le Dorze et al. 2013) Några menade att 
de kände sig som en börda och undvek därför att delta i sociala situationer (Dalemans et 
al. 2010; Le Dorze et al. 2013). 

”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. 2010, s.543) 

Flera deltagare menade att de gillade att delta i sociala situationer trots sina 
kommunikationssvårigheter (Niemi & Johansson 2013). Personer med afasi upplevde 
att när de försökte delta i en konversation hade anhöriga en förmåga att gå in och ta över 
samtalet (Dalemans et al. 2010). Deras beroende av familj och vänner kunde påverka 
deras livskvalitet negativt (Cruice et al. 2010). 
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Diskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur personer som har drabbats av afasi 
efter en stroke upplever livskvalitet. Det som visade sig i resultatet av denna 
litteraturstudie var att upplevelsen av livskvalitet är individuell. I resultatet framkom tre 
huvudkategorier vilka var Självkänslan påverkar livskvaliteten, 
Kommunikationssvårigheter är en barriär och Delaktighet är viktigt för livskvaliteten. 
Viktiga delar som påverkade hur livskvaliteten upplevdes och värderades hos individen 
var hur självkänslan upplevdes, att de kände värde som person och kunde anpassa sig 
till sin nya livssituation. Att kunna kommunicera och göra sig förstådda i relationer med 
andra människor utgjorde även det en viktig komponent för upplevelsen av livskvalitet. 
Kommunikationen var en viktig del i sociala sammanhang och för att kunna känna 
delaktighet. När förmågan att kommunicera brast kunde följden av detta resultera i att 
den drabbade kände sig missförstådd och mindre värd, vilket kunde leda till att 
personen isolerade sig och upplevde en sämre livskvalitet. 

 

Resultatdiskussion  
Det som framkom i litteraturstudiens resultat visade vad andra studier som undersökt 
livskvalitet hos personer med afasi har kommit fram till. Afasi har en påverkan på 
personens upplevelse av livskvalitet och för de flesta drabbade är det till det sämre 
(Bose et al. 2009; Franzén-Dahlin 2010; Hilari 2011). Hur livskvalitet upplevdes var 
olika från person till person. Det som fångade författarnas intresse var svårigheterna att 
tolka individernas upplevelser av livskvalitet relaterat till vilken grad av afasi personen 
hade drabbats av. Ovissheten av om informationen som framkom överensstämde med 
verkligheten eller inte, vem som hade gjort tolkningen och satt ord på en annan 
människas upplevelse som personen själv inte kunde uttrycka. Enligt Worrall och 
Holland (2003) var det svårt att knyta upplevelsen av livskvalitet enbart till att en 
person har drabbats av afasi. Den psykiska hälsan och det allmänna välbefinnandet hade 
även stor anknytning till upplevelsen av livskvalitet, och många som hade drabbats av 
afasi menade att afasin i sig inte var den som påverkade livskvaliteten (Worrall & 
Holland 2003). 

Materialet som framkom i resultatet byggde i huvudsak på studier utförda på personer 
med diagnosen mild till måttlig afasi (Brown et al. 2010; Corsten et al. 2013; Cruice et 
al. 2010; Dalemans et al. 2010; Le Dorze et al. 2013; Mumby & Whitworth 2014; 
Niemi & Johansson 2013; Ross et al. 2006; Van der Gaag et al. 2004; Worrall et al. 
2010). Personer som led av en svårare grad av afasi uteslöts ofta ur studier som 
undersökte livskvalitet, då de hade en sämre förmåga att kommunicera och att de ofta 
behövde hjälp av anhörig eller annan stödperson för att kunna förmedla sig (Hilari & 
Byng 2009; Worrall & Holland 2003). Hilari och Byng (2009) menade att personer med 
svår afasi, där ett ombud krävdes för att kunna skatta den drabbades grad av livskvalitet, 
visade ett sämre resultat. Detta kunde bero på att ombuden hade en tendens att skatta 
den drabbades livskvalitet lägre än vad personen med afasi själv skulle ha gjort (Sneeuw 
et al. 2002). Att undersöka och ta fram erfarenheter av hur det är att leva med afasi var 
både svårt och krävande på grund av påverkan på talförmågan och i vissa fall även på 
den kognitiva förmågan, vilket resulterade i att dessa deltagare ofta uteslöts i ett tidigt 
skede i studier (Hilari & Northcott 2006; Rautakoski et al. 2008). Detta visade att det 
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var svårt att få fram en rättvis bild av hur livskvalitet upplevs för de som lever med 
afasi, då livskvalitet är en individuell upplevelse. 

Personer med afasi löpte en ökad risk för social isolering. Deltagande i grupp på 
afasicenter tillsammans med likasinnade kunde vara en faktor som påverkade personer 
med afasi positivt. Att känna delaktighet och social samhörighet var viktigt för 
självkänslan (Vickers 2010). Detta styrker resultatet som visade att det för personer som 
drabbats av afasi kunde det vara en positiv upplevelse att få möjligheten att träffa andra 
med samma problematik, och att det kunde öka känslan av livskvalitet. De hade en 
förståelse för varandra och den livssituation de levde i. Gemenskap med andra 
afasidrabbade skapade en känsla av förståelse och välkomnande (Corsten et al. 2013; 
Gaag et al. 2005; Le Dorze et al. 2013). De blev gladare, mindre förvirrade och mindre 
spända i grupp (Gaag et al. 2005). Inklusionskriterier för att få delta i en studie krävde 
att personen skulle ha kunnat tala, skriva och förstå det aktuella språket innan sin stroke 
(Dalemans et al. 2010). Det gav ett intressant perspektiv på hur den som hade drabbats 
av afasi även kunde påverkas av sin sociala status, då det i vissa länder råder mer 
markanta klasskillnader hos befolkningen i samhället. Att vara läs- och skrivkunnig är 
ingen självklarhet. Resultatet från en studie genomförd i Brasilien visade att den sociala 
bakgrunden med utbildning och inkomst kunde vara betydande för hur framtiden såg ut 
för den som hade drabbats (Lima et al. 2014). Enligt Manders et al. (2010) värderade 
personer med lägre utbildning sin livskvalitet lägre än personer med en högre 
utbildning. För de med afasi som saknade arbete och inkomst kunde det vara svårt att 
köpa sig den vård som krävdes för förbättring, så som möjligheten att vara delaktig vid 
ett afasicenter.   

En effektiv kommunikation kunde vara avgörande för en holistisk vård och kunde ge 
positiva resultat för personer som hade drabbats av afasi. När inte den verbala 
kommunikationen existerade var det viktigt att sjuksköterskan hittade andra strategier 
för att uppnå en tillräcklig och tillfredsställande kommunikation, där båda parter förstod 
varandra. Detta kunde vara svårt. För den som drabbats var det viktigt att få rätt 
information och rätt verktyg för att kunna hitta en väg som ledde till en ökad livskvalitet 
i den nya livssituationen. Sjuksköterskan behövde se den unika individen (Thompson & 
Mckeever 2012).  

 

Metoddiskussion 
För att utföra litteraturstudien på ett korrekt sätt användes Polit och Beck´s (2012) 
niostegs-modell som stöd och hjälp i processen. För att få fram relevant 
omvårdnadsforskning gjordes sökningar efter vetenskapliga artiklar i CINAHL och 
PubMed. Sökning med enstaka sökord gav ett orimligt resultat vad beträffar antalet 
träffar, varför sökorden kombinerades med varandra för att minska antalet träffar men 
samtidigt behålla relevansen i innehållet. Sökresultatet i Pubmed visade trots dessa 
kombinationer ge en summa artiklar som blev för stort att hantera, vilket gjorde att 
författarna valde att minska den sökningen till att omfatta endast fem år tillbaka i tiden. 
Trots detta visade slutresultatet att endast två artiklar valdes för bearbetning. Sökning i 
en alternativ databas hade eventuellt kunnat ge författarna ytterligare relevant material 
för resultatet. 
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 De artiklar som användes var bearbetade utifrån både kvalitativ och kvantitativ metod, 
men materialet var i huvudsak utifrån kvalitativ metod som gav en djupare förståelse 
och insikt utifrån personens upplevelse. Enligt Forsberg och Wengström (2013) riktar 
sig en kvalitativ ansats mot att undersöka och beskriva och skapa förståelse för en 
upplevelse. Då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva livskvalitet vid afasi var 
det därför till fördel att merparten av materialet byggde på kvalitativa studier. Det tillför 
ytterligare perspektiv på forskning då det även återfinns material från kvantitativa 
studier (Forsberg & Wengström 2013). En av artiklarna som söktes fram fanns inte att 
tillgå i fulltext utan fick beställas för att undvika exkluderande av relevant material. 

Det framkom i resultatet att personer med afasi mådde bättre av att få vara inom 
organisationer för afasidrabbade och att det gav en positiv förändring i uppfattningen av 
livskvalitet i livssituationen med afasi (Gaag et al. 2005). Deltagare till studier 
rekryterades i många fall från afasi- och strokecenter eller andra organisationer för 
personer med afasi (Corsten et al. 2014; Dalemans et al. 2010; Le Dorze et al. 2014; 
Manders et al. 2010). Författarna ifrågasatte om detta påverkade resultatet i studierna, 
då personerna med afasi i och med detta kunde antas ha en förbättrad livskvalitet på 
grund av sitt deltagande på center. 

Då allt valt material var på engelska valde författarna till en början att läsa och bearbeta 
innehållet från artiklarna var för sig, och sedan utvecklat det som framkommit i samråd 
med varandra. Detta för att undvika förlust av viktig information till resultatet.  

 En svaghet var att flertalet artiklar utgick från en mindre grupp individer i sina studier. 
Det kan enligt Forsberg och Wengström (2013) vara negativt då det kan leda till att 
personer med åsikter som inte stöds av gruppen tystas ned. Detta gör att viktig 
information vad gäller upplevelsen av livskvalitet vid afasi inte uppmärksammas. 

 

 

 

Klinisk betydelse 
Resultatet visade att det var många faktorer som påverkade upplevelsen av livskvalitet. I 
rollen som sjuksköterska är det viktigt att använda sig av ett sätt att kommunicera som 
skapar en korrekt förståelse av det som förmedlas av den som drabbats av afasi. När 
talet inte kan tas för givet måste vårdpersonal söka alternativa vägar för 
kommunikation. Att inte ha några förutfattade meningar som kopplar den bristande 
talförmågan till en nedsatt kognitiv förmåga är en god grund för att bevara personens 
självkänsla och värde.  

Förslag till fortsatt forskning 
Stroke är en sjukdom som ofta relateras till hög ålder. Då vi lever i ett samhälle med 
förändrade levnadsvanor vad gäller kost och motion skulle detta kunna leda till att 
sjukdomen kan komma att drabba fler yngre. Levnadsförhållandet ser annorlunda ut för 
den som är yngre och drabbas. Många är fortfarande yrkesverksamma och har barn 
hemma som behöver sin förälder. För den äldre som drabbas påverkas inte arbetslivet 
eller familjelivet på samma sätt. De är antagligen pensionerade och har vuxna barn. Fler 
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och yngre personer med stroke innebär även ökade kostnader för sjukvården. En ökning 
av stroke skulle även innebära att andelen personer med afasi skulle öka, då 30-40 
procent av de som drabbas av stroke även drabbas av afasi. För de som redan drabbats 
behövs forskning för att skapa en förståelse för hur livskvaliteten upplevs av de som är 
drabbade, och särskilt för de som lider av en svårare grad av afasi. Utvecklande av 
rehabilitering, stöd och hjälp, för både anhöriga och drabbade, som ökar välbefinnandet 
och ger en upplevelse av högre livskvalitet och som gör det möjligt att leva ett gott liv 
tillsammans med sitt handikapp.  

Slutsats  
Resultatet i litteraturstudien visade att personer med afasi upplevde livskvalitet på olika 
nivå, men att det gav en sämre upplevelse av livskvalitet att drabbas av afasi efter en 
stroke. Att ha förmågan att kommunicera, att kunna vara delaktig i sociala 
sammanhang, att vara oberoende och tro på sig själv var viktigt för att uppleva en god 
livskvalitet. Att drabbas av en plötslig och oväntad förändring av livet kräver nya vägar 
för att hitta sig själv i den nya livssituationen. 
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Bilaga 1. Artikelmatris 

Författare, 
årtal & land 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Brown, K. Worrall, 
L. Davidson, B. 
Howe, T. 
 
 
 
 
2010 
Australien 

Snapshot of success: 
An insider 
perspective on living 
successfully with 
aphasia. 

Syftet med studien var att undersöka 
innebörden av att leva framgångsrikt 
med afasi från olika perspektiv.  
(Deltagarna hade afasi) 

Djupa 
semistrukturerade 
intervjuer 
användes. 
Deltagarna (12 
kvinnor och 13 
män) hade fått 
diagnosen afasi 
efter stroke. 
Deltagarna skulle 
även ta fotografi 
över vad de tyckte 
”leva 
framgångsrikt med 
afasi” innebar för 
dem.  

Analys av resultatet resulterade i 
att leva med afasi var väldigt 
komplext och individuellt. 4 
huvudteman framkom: Göra 
saker, meningsfulla relationer, 
sträva efter en positiv inställning 
till livet och kommunikation.  

Corsten, S. 
Konradi, J. 
Schimpf, EJ. 
Hardring, F. 
Keilmann, A. 
 
 
Tyskland 2013 
 
 

Improving quality of 
life in aphasia—
Evidence for the 
effectiveness of the 
biographic-narrative 
approach. 

Förbättra livskvalitet genom 
identitets omförhandling. 

17 deltagare 
genomgick 5 
ansikte mot ansikte 
intervjuer och 7 
gruppmöten under 
en 10 veckors 
period som sedan 
följdes upp efter 3 
månader. 

Signifikant förbättring i 
hälsorelaterad livskvalitet mätt 
med ALQI, som förblev stabila 
efter 3 månader utan ingripande. 
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Cruice, M. Hill, R. 
Worrall, L. 
Hickson, L.  
 
 
 
2010 
England 

Conceptualising 
quality of life for 
older people with 
aphasia. 

Den aktuella studien undersöker hur 
äldre personer med kronisk afasi som 
lever i samhället beskriver sin 
livskvalitet i termer av vad som 
bidrar till och förringar kvaliteten  i 
deras nuvarande och framtida liv. 
Studien är av beskrivande karaktär, 
och syftet är att fånga de faktorer 
som påverkar livskvalitet. 

Strukturerad 
intervju 
genomfördes med 6 
öppna frågor. 
Deltagarna var 30 
stycken äldre 
personer (16 
kvinnor och 14 
män) med mild till 
måttlig afasi. 

Aktiviteter, verbal 
kommunikation, människor och 
kroppsfunktioner var kärnfaktorer 
i livskvalitet enligt deltagarna.  

Dalemans, RJP. De 
Witte, LP. 
Beurskens, AJHM. 
Van Den Heuvel, 
WJA. Wade, DT. 
 
 
 
2010 
Nederländerna.  
 

An investigation into 
the social 
participation of 
stroke survivors with 
aphasia. 

Syftet med denna studie är att 
beskriva hur personer med afasi kan 
delta socialt, samt att undersöka 
vilka faktorer som är relaterade till 
social delaktighet. 

Tvärsnittsstudie 
genomfördes med 
hjälp av 150 
personer med 
diagnosen afasi. 
Strukturerad 
intervju användes 
och anpassades 
efter deltagarnas 
kommunikativa 
förmåga. 

Det fanns stor variation i social 
delaktighet för personer med 
afasi. 

Dalemans, RJP. De 
Witte, L. Wade, D.  
Van den Heuvel. 
 
2010 
Nederländerna.  

Social participation 
through the eyes of 
people with aphasia. 

Syftet med den här studien är att 
undersöka hur personer med afasi 
deltar i samhället och vilka faktorer 
som påverkar. 

Deltagarna är 13 
personer med afasi 
och 12 vårdare. 
Som ska skriva 
dagbok i 2 veckor 
som sedan följs 
upp av en 
semistrukturerad 
intervju.  

Resultatet visar att personer med 
afasi vill delta men känner sig 
isolerade, känner sig som en 
börda för andra och vill fungera 
på ett vanligt sätt. 
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Hilari, K. Byng, S. 
 
 
2009 
England 

Health-related 
quality of life in 
people with severe 
aphasia. 

Studien utvärderar hälso-livskvalitet 
för personer med svår afasi.   

De använde sig av 
frågor i en 
tvärsnittsundersökn
ing. Deltagarna 
hade fått diagnosen 
afasi efter en 
stroke. 

Ju svårare afasi deltagarna led av 
ju sämre hälso-livskvalitet. 
Framförallt relaterat till 
kommunikation och fysisk hälsa. 

Le Dorze, G 
Salois-Bellerose, 
E. Alepins, M. 
Croteau, C. Hallé, 
M-C. 
 
 
2013 
Canada 

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

Undersöka de faktorer som 
underlättar eller hindrar deltagandet 
enligt personer som lever med afasi. 

Liten 
semistrukturerad 
diskussionsgrupp 
med 17 personer 
med diagnosen 
kronisk afasi.  

Deltagarna ansåg att de 
underlättande faktorerna var: 
familjemedlemmar, 
samhällsorganisationer och deras 
egna positiva personliga 
egenskaper. Deltagarna ansåg att 
hindren var: 
Kommunikationsproblem och 
fysiska begränsningar.  

Mumby, K. 
Whitworth, A. 
 
2014 
Australien 

Adjustment 
processes in chronic 
aphasia after stroke: 
Exploring multiple 
perspectives in the 
context of a 
community-based 
intervention. 

Undersöka anpassningsprocessen 
över tid hos personer med afasi. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 2-3 
månaders 
mellanrum under 
en 12-månaders 
period. 3 personer 
med mild/måttlig 
afasi och 3 
personer utan afasi 
deltog i 
undersökningen. 
 
 
 

Förändringar över tid som 
påverkade deltagarna psykosocialt 
omfattades i 5 centrala teman: 
Typ av insats, effektivitet, 
barriärer, handledare och QOL. 



! ! !!
!

!

Niemi, T. 
Johansson, U. 
 
 
 
 
 
 
2013 
Sverige 

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

Den här studien syftar till att 
beskriva och undersöka hur personer 
med afasi efter stroke bedriver 
dagliga aktiviteter. 

Sex personer från 
Finland 
intervjuades om 
sina erfarenheter av 
att haft afasi till 
följd av stroke 1-4 
år tidigare.  

Tre viktigaste egenskaperna för 
erfarenheter av att engagera sig i 
dagliga aktiviteter identifierades: 
möta nya erfarenheter i vardagliga 
yrken,   sträva efter att hantera 
vardagliga yrken och att gå vidare 
med livet. Deltagarna hade 
upplevt en ändring livsvärld. 

Ross, A. Winslow, 
I. Marchant, P. 
Brumfitt, S. 
 
2006 
England 

Evaluation of 
communication, life 
participation and 
psychological well-
being in chronic 
aphasia: The 
influence of group 
intervention. 

Syftet är att studera personer med 
afasi och deras sätt att kommunicera, 
delta, och psykiska tillstånd.  

En grupp med 7 
personer med 
kronisk afasi deltog 
i undersökningen.  

Kommunikationen påverkades 
även relaterande till deltagande.  

Van der Gaag, A. 
Smith, L. Davis, S. 
Moss, B. 
Cornelius, V. 
Mowles, C. 
 
 
2004  
England 
 
 
 

Therapy and support 
services for people 
with long-term 
stroke and aphasia 
and thier relatives: a 
six-month follow-up 
study. 

Studien utvärderar hur livskvaliteten 
och kommunikationsfärdigheter för 
personer med afasi och deras 
anhöriga påverkas  när de deltar i 
afasicentra.  

38 kvinnor och 
men afasi efter 
stroke deltog och 
22 av deras 
anhöriga. 
Semistrukturerade 
intervjuer 
användes.  

Resultatet tyder på att terapeutisk 
tillvägagångssätt har en inverkan 
på livskvaliteten och 
kommunikationen hos personer 
med afasi och deras anhöriga.  
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Worrall, L. Brown, 
K.  
Cruice, M. 
Davidson, B. 
Hersh, D. Howe, 
T. Sherratt, S. 
 
 
2010 
Australien 

The evidence for a 
life-coaching 
approach to aphasia. 

Denna uppsats granskar vår senaste 
forskning som informerar de tre 
grundläggande antagandena bakom 
ett livscoachande förhållningssätt till 
afasi: att lära sig att leva 
framgångsrikt med afasi tar tid, afasi 
är ett familjeproblem, och hur målet 
att hjälpa människor med afasi passar 
in i deras liv. 

50 personer med 
afasi och deras 
anhöriga och 
talpedagog 
intervjuades om 
deras framtida mål. 
25 personer med 
afasi deras 
anhöriga och 
talpedagog 
intervjuades om 
hur man kan leva 
framgångsrikt med 
afasi och en 
kvalitativ 
strukturerad 
intervju med 30 
personer med afasi 
och deras 
livskvalitet.   

Deltagare med afasi i våra studier 
redovisar hur deras mål förändras 
över tid för att reflektera hur de 
lär sig att leva med afasi, men  
resan är olika för varje person. 

 

 


