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Abstract 

Around 30,000 people in Sweden suffer stroke every year, out of which about 12,000 end up 

with language difficulties, aphasia. Behind every person with aphasia there are significant 

others whose lives are also affected. Studies of how aphasia affects the health of these people 

are few. The overall aim of the present study was to examine how significant others of people 

with aphasia perceive their life situation, and how their quality of life is affected by the illness 

of their partner. Spouses of people with aphasia were contacted through aphasia groups and 

the Swedish Aphasia Association. A total of eleven people participated in the study, which 

consisted of the health survey SF-36 and semi-structured interviews. The results indicated that 

men, working people, and people at retirement age are at risk of having a lower health-related 

quality of life, by living with a person suffering from aphasia. Other factors that seemed to 

contribute to a lower quality of life were; a more severe aphasia, a big work load at home, less 

mutual activities as a couple, and a general decrease of communication in everyday life. The 

conclusion is therefore, that the health-related quality of life is at risk of becoming negatively 

affected by living with a person who suffers from aphasia. 

 

Key words: significant others of people with aphasia, health-related quality of life, SF-36, 

semi-structured interview 

  



 
 

Sammanfattning 

 

Varje år insjuknar cirka 30 000 personer i stroke i Sverige och av dem drabbas cirka 12 000 

av språkliga svårigheter i form av afasi. Bakom varje person med afasi finns det anhöriga, 

vars liv också påverkas. Hur afasin påverkar den anhöriges hälsa är inte väl studerat. Det 

övergripande syftet med föreliggande studie var därmed att undersöka hur anhöriga, till 

personer med afasi, uppfattar sin egen livssituation, samt hur deras livskvalitet påverkas av 

den närståendes sjukdom. Partner till personer med afasi kontaktades genom afasigrupper och 

afasiföreningar. Totalt valde elva personer att deltaga i studien, vilken bestod av hälsoenkäten 

SF-36 samt en semistrukturerad intervju. Resultaten pekade på att män, yrkesverksamma och 

personer i pensionsålder riskerar att få en lägre hälsorelaterad livskvalitet av att leva med 

någon med afasi. Övriga faktorer, som tycktes bidra till en lägre livskvalitet, var en svårare 

afasi, en hög börda i hemmet, färre gemensamma aktiviteter som par samt en generell 

försämring av kommunikationen i vardagen. Slutsatsen är därmed att den hälsorelaterade 

livskvaliteten riskerar att påverkas negativt av att leva med en person som drabbats av afasi. 

 

Nyckelord: partner till personer med afasi, hälsorelaterad livskvalitet, SF-36, semistrukturerad 

intervju 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Stroke är en av de vanligaste orsakerna till neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna och 

också ett av de mest kostnadskrävande sjukdomstillstånden i Sverige (Engström, Nilsson, 

Willman & Svensk sjuksköterskeförening, 2005). Stroke orsakas av störningar av hjärnans 

blodförsörjning, vilka sker antingen genom propp/infarkt som stoppar blodflödet, eller genom 

blödning där blodkärl brister (McKay & Mensah, 2005). Enligt socialstyrelsens 

statistikdatabas för stroke (http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/stroke), 

drabbades 30 677 personer år 2012 i Sverige. Bland de som årligen insjuknar, drabbas cirka 

12 000 av språkliga svårigheter i form av afasi (Ahlsén, 2008). Bakom de flesta personer med 

afasi finns det anhöriga. Att drabbas av afasi påverkar inte bara den sjuka, utan vanligtvis 

påverkas också de anhörigas liv och hälsa. Forskningen har länge varit inriktad på studier av 

personerna med afasi, och de anhöriga har i många fall glömts bort. Med anledning av det 

rådande forskningsläget, fokuserar föreliggande studie på de anhörigas hälsa.  

1.2 Afasi 

Afasi är en förvärvad språkstörning (Ahlsén 2008; Benson & Ardila, 1996; Potagas, 

Kasselimis, Evdokimidis, 2013) som uppstår till följd av hjärnskada i de kortikala delar som 

ansvarar för språk (Benson & Ardila, 1996). Störningen kan drabba både individens 

förståelse- och uttrycksförmåga för tal, läsning och skrivning (Potagas et al., 2013). Stroke är 

en av de vanligaste orsakerna till afasi (Ahlsén, 2008) samt den vanligaste orsaken till 

långvarig funktionsnedsättning hos vuxna världen över (Hilari, Wiggins, Roy, Byng & Smith, 

2003). Afasi kan även orsakas av traumatiska hjärnskador eller hjärntumörer (Ahlsén, 2008). 

Prevalensen för afasi har beräknats vara densamma som för diagnoserna Parkinsons sjukdom, 

cerebral pares och muskulär dystrofi tillsammans, men är ändå ett relativt okänt tillstånd (The 

American National Aphasia Association, 2011). Afasi kan av anhöriga upplevas som svårt att 

förklara och prata om med vänner och kollegor (Sjöqvist Nätterlund, 2010a). 

 

Afasi kan yttra sig olika och klassificeras vanligen efter skadelokalisation. En främre afasi 

medför vanligtvis en nedsatt uttrycksförmåga och en bakre afasi innebär generellt en nedsatt 

förståelseförmåga (McNeil & Copland, 2011; Webb & Adler, 2008). Tre av de stora 

afasityperna kallas för Brocas, Wernickes och global afasi (Potagas et al., 2013; Webb & 

Adler, 2008). Brocas afasi, vilken uppstår efter skada i de främre delarna, kännetecknas av att 
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talet blir icke-flytande med minskad muntlig uttrycksförmåga. Det krävs mycket ansträngning 

för att kunna tala, meningarna blir ofta korta med förenklad grammatik och 

förståelseförmågan är vanligtvis bättre än uttrycksförmågan. Vid Wernickes afasi, som är en 

bakre afasi, är talet fortfarande flytande men förståelsen blir märkbart påverkad. Den nedsatta 

förståelsen leder till att det flytande talet präglas av parafasier (utbyte av delar av ord, 

felaktigt användande av ord och neologismer), vilka kan påverka förståeligheten för lyssnare. 

Den globala afasin är en mer utbredd typ av afasi och kan ses som mest förödande eftersom 

den påverkar både uttrycks- och förståelseförmåga mycket gravt. Det är vanligt att personen 

är helt tyst med undantag av några få ord (Potagas et al., 2013; Webb & Adler, 2008).  

1.2 1 Kommunikation och afasi 

 

Att drabbas av afasi påverkar inte bara språket utan också förmågan att kommunicera. 

Personer med afasi kan uppleva att möjligheterna till kommunikation minskar, eftersom man 

ofta drar sig för att tala med personer som inte tillhör den närmsta personkretsen (Blom 

Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012), eller i situationer som innefattar fler än två 

personer. Personen med afasi uppfattas inte sällan av sina anhöriga som mindre pratsam och 

mindre benägen att delta i, starta och uppskatta konversationer än tidigare. Däremot kan 

förmågan att lyssna uppfattas som relativt oförändrad (Rautakoski, 2014). Vid 

kommunikation kan det även vara svårt för både personen med afasi och för samtalspartnern 

att diskutera mer abstrakta ämnen och att förstå vad den andre vill ha sagt (Blom Johansson et 

al., 2012). Samtalsämnen som tas upp mindre frekvent efter afasin kan vara nyheter, arbete, 

fritidsintressen och framtidsplaner, medan TV-program diskuteras lika ofta som före afasin 

(Rautakoski, 2014). Personen med afasi kan även känna av om samtalspartnern förlorar 

tålamodet och slutar lyssna till följd av uttryckssvårigheterna, vilket också påverkar 

kommunikationen (Blom Johansson et al., 2012). Vissa personer med afasi kan istället börja 

använda sig mer av gester efter insjuknandet för att kommunicera mer effektivt (Rautakoski, 

2014). 

1.3 Hälsorelaterad livskvalitet 

Forskare har idag inte enats om en entydig definition av begreppet livskvalitet. Det innefattar 

ett stort spann av aspekter och utgörs av både positiva och negativa upplevelser och känslor. 

Enkelt uttryckt kan sägas att livskvalitet beskriver hur bra livet är, och hälsorelaterad 

livskvalitet berör hur hälsoaspekter påverkar livskvaliteten (Bowling, 2005). 
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Världshälsoorganisationen (WHO) har beskrivit livskvalitet som individens uppfattning om 

sin ställning i livet inom de kultur- och värdesystem där den bor och i förhållande till sina 

mål, förväntningar, normer och intressen (The World Health Organization Quality of Life 

Assessment, 1995). Livskvaliteten sjunker generellt med stigande ålder, troligen beroende på 

att hälsan ofta sviktar i högre åldrar (Haacke et al., 2006). Begreppet hälsorelaterad 

livskvalitet används för att beskriva de delar av livskvaliteten som påverkas av hälsa, 

sjukdom, avvikelse eller skada. Det kan beskrivas som en persons förmåga att leva ett 

meningsfullt liv med effekterna av ett hälsotillstånd. Vid bedömning av den hälsorelaterade 

livskvaliteten är det viktigt att beakta alla delar av individens liv (Cranfill & Harris Wright, 

2010). Termen hälsorelaterad livskvalitet används för att allmänt värderade delar av livet inte 

kan räknas som hälsa, som bland annat frihet, inkomst och omgivningens kvalitet. Även om 

nedsatt frihet, låg inkomst och låg kvalitet på omgivningen kan påverka hälsan, är dessa 

problem avlägsna från medicinska angelägenheter (Guyatt, Feeny & Patrick, 1993). 

1.3.1 Livskvalitet hos personer med afasi 

 

Bland de personer som drabbats av stroke finns ingen signifikant skillnad gällande 

hälsorelaterad livskvalitet mellan de med och de utan afasi (Hilari et al., 2003). Det råder 

dock olika uppfattningar om huruvida afasins svårighetsgrad påverkar livskvaliteten. Hilari et 

al. (2003) fann att större språkliga svårigheter påverkar livskvaliteten mer negativt, medan 

Cranfill och Harris Wright (2010) noterade att livskvaliteten varierar mellan olika individer, 

oberoende av svårighetsgraden på afasin.  

 

De individer som efter sin stroke upplever emotionell stress får vanligtvis leva med denna, 

vilket påverkar livskvaliteten. Det är därför viktigt att den drabbade får stöd om emotionell 

stress förekommer (Hilari et al., 2003). Den hälsorelaterade livskvaliteten ökar i takt med att 

depression och oro avtar. En obehandlad depression efter stroke kan störa återhämtningen och 

på så sätt påverka funktionella och sociala utfall negativt (Haacke et al., 2006). Vissa anhöriga 

till personer med afasi upplever att deras partner har blivit mer nedstämd och deprimerad efter 

stroken, medan andra inte uppfattar några tecken på sorg eller ilska över sin situation 

(Sjöqvist Nätterlund, 2010a). 

 

En annan faktor som kan påverka livskvaliteten hos personer med afasi, är hur väl de kan 

utföra olika aktiviteter (Hilari et al., 2003). Hur detta kan påverkas kan bero både på afasin 
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och på de fysiska nedsättningarna (Sjöqvist Nätterlund, 2010b). Alla personer med afasi 

återupptar inte de fritidsaktiviteter de ägnade sig åt före stroken (Sjöqvist Nätterlund, 2010a). 

De ägnar sig mer åt passiva aktiviteter inomhus såsom att titta på TV, lyssna på radio eller 

läsa tidningen. Många strokedrabbade personer med efterföljande afasi kan inte återgå till 

arbetet eller måste gå ner i arbetstid. De som fortfarande kan arbeta får mening i vardagen då 

de kommer hemifrån, har någonting att göra och träffar arbetskamrater (Sjöqvist Nätterlund, 

2010b). 

 

Förmågan att kunna delta i sociala aktiviteter är viktig (Hilari & Cruice, 2013), men ofta 

nedsatt hos personer med afasi (Dalemans, De Witte, Beurskens, Van Den Heuvel & Wade, 

2010a; Kniepmann & Harlacker Cupler, 2014). Detta är främst relaterat till strokens 

svårighetsgrad vad gäller både graden av afasi och fysiskt beroende. Funktion på organnivå 

och aktiviteter på personlig nivå är viktiga prediktorer för socialt deltagande (Dalemans et al., 

2010a). Många personer med afasi känner sig isolerade eller exkluderade, medan andra 

känner att de lyckas med att delta i sociala aktiviteter (Dalemans, De Witte, Wade & Van Den 

Heuvel, 2010b). 

1.4 Att vara anhörig till en person med funktionsnedsättning 

Vårdande anhöriga rapporterar samma nivå av glädje och njutning av livet som, och högre 

nivå av självständighet än personer som inte vårdar en närstående. Att ha separerat från sin 

anhörige, ger lägre livskvalitet och samma sak gäller om den anhörige har avlidit (Ratcliffe, 

Lester, Couzner & Crotty, 2013). I en studie av Salin, Kaunonen och Astedt-Kurki, noterades 

däremot att vårdgivare som levde ensamma hade bättre livskvalitet än de som levde 

tillsammans med den närstående de vårdade. Partner och äldre anhöriga som vårdar sina sjuka 

närstående, har sämre livskvalitet än yngre informella vårdgivare. Trots detta, diskuteras inte 

familjesituationen eller hur vårdgivaren klarar sig i någon större utsträckning (Salin et al., 

2009). Enligt Tooth et al. (2008), är det vanligt förekommande att livet uppfattas som sämre 

av att vårda en sjuk anhörig. 

 

1.5 Att vara anhörig till en person med afasi 

När en individ drabbas av stroke, med till exempel afasi som följd, drabbas inte bara individen 

själv, utan även personer i dennes omgivning (Cranfill & Harris Wright, 2010), och särskilt 

dennes partner (Kniepmann & Harlacker Cupler, 2014). För många anhöriga förändras livet 
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på ett negativt sätt. De anhöriga, som kämpar för att återfå ett så normalt liv som möjligt och 

lyckas med detta, kan få ett ökat självförtroende (Sjöqvist Nätterlund, 2010a). Att vårda en 

person som drabbats av stroke är en dynamisk process och påverkan av vårdgivandet ändras 

med tiden (Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 2008).  

 

De delar av vardagen som anhöriga till personer med afasi kan uppleva som mest 

problematiska är; att kommunicera med den drabbade, att hantera svåra beteenden som 

depression eller sorgsenhet, att hantera ekonomin och att tala med vårdpersonal (Bakas, 

Kroenke, Plue, Perkins & Williams, 2006). Vissa anhöriga som också vårdar sin närstående, 

har en tydlig uppfattning om vilka svårigheter de själva har gått igenom och hur dessa 

svårigheter kan underlättas. De är också väl medvetna om problematiska områden i sin egen 

situation och kan avgöra vad de klarar att hantera själva samt vad de behöver hjälp med 

(Denman, 1998). 

1.5.1 Hälsa hos anhöriga till personer med afasi 

 

Den anhöriges hälsa kan påverkas negativt och kan förvärras av afasin. Hälsoförsämringar i 

form av depression, yrsel, högt blodtryck, ångest och magsår har påvisats. Också en generell 

försämring av den mentala hälsan har uppmärksammats (Grawburg, Howe, Worrall & 

Scarini, 2013), som exempelvis en känsla av ensamhet (Kniepmann & Harlacker Cupler, 

2014; Sjöqvist Nätterlund, 2010a). Likaså kan den anhöriges sömn, ätvanor, känslor, 

tänkande, självkännedom samt minne påverkas. Vissa anhöriga anser sig däremot har fått 

större självkännedom av att leva med någon som har fått afasi (Grawburg et al., 2013). I det 

initiala skedet av sjukdomsförloppet känner sig ofta anhöriga till personer med afasi oroliga 

över att lämna sin partner ensam hemma, med risk för fall eller andra händelser (Sjöqvist 

Nätterlund, 2010a). Den anhörige känner inte sällan en stark oro för att personen med afasi 

inte får all tillgänglig hjälp och om personen mår bra psykiskt och fysiskt. Det finns även en 

oro att personen med afasi inte kan delta i de aktiviteter som denne brukade delta i (Le Dorze 

& Signori, 2010).  

 

Hur den anhörige reagerar på att vara vårdare beror på vad denne har för personliga eller 

psykologiska egenskaper (Greenwood et al., 2008; Kniepmann & Harlacker Cupler, 2014). 

Kvinnliga vårdgivare, framför allt gifta, har signifikant högre upplevd börda än manliga 

vårdgivare. Det finns ett samband mellan ökad börda eller stress och dålig hälsa eller låg 
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självkänsla hos vårdgivare (Rombough, Howse & Bartfay, 2006). Det finns också en koppling 

mellan ökad svårighetsgrad av stroken hos patienten och högre börda för vårdgivaren 

(Greenwood et al., 2008; Krevers & Öberg, 2011; Rombough et al., 2006). Tillstånd såsom 

nedstämdhet, ensamhet, ångest, inkontinens och minnesproblematik hos den strokedrabbade, 

kan upplevas som stressande för den anhörige (Haley et al., 2009). Även om det är vanligt att 

den strokedrabbades funktionsnedsättning associeras med negativa upplevelser hos 

vårdgivaren, kan inte slutsatsen att det är den mest betydande faktorn dras. Det kan också 

finnas variabler som rollbyten och förväntningar på livet som påverkar den informella 

vårdgivarens psykiska välbefinnande (Greenwood et al., 2008). 

 

Omsorgen kan ibland vara krävande och orsaka antingen fysiska eller emotionella svårigheter 

hos de anhöriga, eller medföra att de känner sig fångade (Long, Hesketh & Bowen, 2009). 

Anhöriga till strokedrabbade personer med afasi upplever fler svårigheter med att utföra 

vardagliga uppgifter, än vad anhöriga till strokedrabbade utan afasi gör. Dock är kön hos den 

anhörige och den strokedrabbades möjligheter till egenvård mer avgörande för hur den 

anhörige upplever sina vardagliga uppgifter, än om den strokedrabbade har afasi eller inte. De 

två variablerna kön och egenvård avgör också benägenheten för den anhörige att drabbas av 

depression (Bakas et al., 2006). I en studie av Haley et al. (2009) noterades att över 90 % av 

de anhöriga värdesätter livet mer efter sina erfarenheter som vårdgivare till en person som 

drabbats av stroke. Andra positiva upplevelser som rapporterades, var att de anhöriga kände 

sig behövda och uppskattade och att de hade utvecklat en mer positiv syn på livet (Haley et 

al., 2009). Ofta finns fortfarande hoppet kvar att kommunikationsförmågan hos den som 

drabbats av afasi ska förbättras långt efter insjuknandet (Le Dorze & Signori, 2010). 

1.5.2 Information och stöd 

 

Det är värdefullt för den vårdgivande anhörige att få information om afasi och dess 

konsekvenser (Le Dorze & Signori, 2010; Wehtje Winslow, 2003), inte bara skriftligt utan 

också muntligt. Genom att få handfasta råd i exempelvis anhöriggrupper kan de anhöriga få 

ökad förståelse och utveckla nya förmågor (Wehtje Winslow, 2003). Trots att den anhörige 

kan ha haft ansvar för omsorgen länge, kan information om funktionsnedsättningen och om 

vilken hjälp som finns att få, vara värdefull då många anhöriga inte har den kunskap eller 

information de behöver (Krevers & Öberg, 2011; Le Dorze & Signori, 2010). Resurser i 

samhället, som dagcenter, boenden och anhöriggrupper, kan hjälpa de anhöriga att känna 
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samhörighet med andra personer i samma situation, och bekräfta att de inte är ensamma 

(Wehtje Winslow, 2003). Hälften av deltagarna i en studie av Long et al. (2009), angav att de 

aldrig eller bara ibland kände att de fick ett gott stöd i sin roll som vårdgivare, eller av vården 

och resurser i samhället. Andra anhöriga beskriver att de inte har fått något emotionellt stöd 

eller någon information från vården, utan att de själva istället har fått leta upp information 

(Denman, 1998; Sjöqvist Nätterlund, 2010a). Ofta upplever de anhöriga att de inte får 

tillräckligt med hjälp eller stöd av familj eller vänner (Denman, 1998), trots att det viktigt för 

dem att känna att de får stöd i vården av personen med afasi (Le Dorze & Signori, 2010). Det 

är även viktigt att sjukvården förstår de informella vårdgivarnas behov och problem, speciellt 

eftersom många upplever att kontakten med vårdpersonalen är problematisk. De vårdgivande 

anhöriga är en viktig resurs för de strokedrabbade och det är därför nödvändigt att de får stöd, 

information och träning i sin vårdande roll (McGurk & Kneebone, 2013).  

1.5.3 Relationen och livet i hemmet 

 

Efter en stroke sker inte sällan ett skifte av roller i relationen mellan den drabbade och den 

anhörige (Grawburg et al., 2013; Greenwood, Mackenzie, Cloud & Wilson, 2009), speciellt 

om kommunikationen är påverkad (Denman, 1998; Sjöqvist Nätterlund, 2010a). Dessa 

rollbyten kan bero på att personen som drabbats av stroke inte längre kan utföra uppgifter i 

och utanför hemmet som han eller hon brukade och att den anhörige då får ta över dem 

(Grawburg et al., 2013; Le Dorze & Signori, 2010; Sjöqvist Nätterlund, 2010a). Den anhörige 

kan därmed få dubbel arbetsbelastning, eftersom han eller hon känner sig ansvarig för att 

underlätta och hjälpa till (Le Dorze & Signori, 2010). 

 

Den nedsatta kommunikationsförmågan kan påverka såväl hur man kommunicerar, som vad 

man kommunicerar om (Grawburg, et al. 2013). Den anhörige kan känna att det kräver för 

mycket energi att lyssna på och svara personen med afasi (Sjöqvist Nätterlund, 2010a) och 

kommunikationssvårigheterna kan påverka relationen mellan parterna (Grawburg, et al. 

2013). De flesta anhöriga i studien av Long et al. (2009), upplevde dock att relationen med 

personen de tog hand om alltid varit bra, och över hälften tyckte att omsorgen var en naturlig 

del för att bevara relationen. 
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1.5.4 Livet utanför hemmet 

 

Många gånger påverkas det sociala livet av att ha en anhörig med afasi (Denman, 1998; 

Grawburg et al., 2013; Kniepmann & Harlacker Cupler, 2014; Le Dorze & Signori, 2010). 

Eftersom den huvudsakliga sysslan i hemmet kan bli att vårda personen med afasi, kan det 

påverka livet utanför hemmet så som kontakt med vänner och anhöriga, arbete samt utförande 

av fritidsaktiviteter. De flesta anhöriga känner att det är viktigt att försöka ha kvar relationer 

utanför hemmet (Le Dorze & Signori, 2010). Vissa vänskapskontakter kan försvinna eftersom 

det är svårt att kommunicera om afasi, men vissa kontakter kan även bli starkare (Grawburg et 

al. 2013), och nya vänskapsband kan bindas. Anhöriga kan också uppleva att vänner och 

bekanta talar via dem, istället för att rikta sig direkt till personen med afasi (Sjöqvist 

Nätterlund, 2010a). Det kan även kännas som om omgivningen saknar förståelse för hur svårt 

det är att leva med någon som har kommunikationssvårigheter och därför bara visar empati 

för den sjuke (Le Dorze & Signori, 2010). 

 

Det finns en koppling mellan en belastande vårdsituation och brist på socialt engagemang 

(Rombough et al., 2006). Den anhörige lägger ner mycket tid på vårdandet och har inte tid för 

sina egna fritidsintressen, vilket lätt kan leda till isolering (Denman, 1998). Denna isolering 

kan vara påfrestande och den anhörige önskar ofta mer tid för sig själv (Le Dorze & Signori, 

2010). Det är inte ovanligt att de vill ägna sig mer åt egenvalda aktiviteter än vad de 

egentligen gör, eller att de helt eller delvis får sluta arbeta. Även aktiviteter som tidigare 

genomförts av den anhörige och den afasidrabbade som par, begränsas och upplevs inte 

längre lika tilltalande eller underhållande när personen med afasi inte längre kan delta 

(Kniepmann & Harlacker Cupler, 2014). Det är således många faktorer som kan påverka den 

hälsorelaterade livskvaliteten hos anhöriga till personer med afasi. Som tidigare nämnts 

innefattar detta begrepp både positiva och negativa aspekter vilka måste beaktas vid 

undersökning av hälsorelaterad livskvalitet.  

1.6 Att mäta hälsorelaterad livskvalitet 

Livskvalitet är ett dynamiskt koncept, som ställer särskilda krav då man vill mäta fenomenet, i 

och med att variabler som exempelvis hälsa och karaktärsdrag hos personen kan förändras. 

(Bowling, 2005). Vanligtvis består instrument som mäter hälsorelaterad livskvalitet av ett 

antal frågor, som kan vara uppdelade i olika domäner såsom fysiska och psykiska funktioner 

(Guyatt et al., 1993). Instrumentet Short Form (36) Health Survey (SF-36) har utvecklats 
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genom åtskilliga fältstudier och utformats för att mäta åtta viktiga hälsoområden (Sullivan, 

Karlsson & Taft, 2002). De åtta delskalorna rör funktion, välbefinnande och förändring av 

hälsa. Beroende på enkätsvar varierar skalornas poäng mellan 0 till 100. De åtta delskalorna 

sammanställs i två summaindex, physical component summary (PCS) och mental component 

summary (MCS). De två summaindexen kan med 80-85 % säkerhet förklara de åtta 

delskalorna. Vikter har fastställts för beräkning av summaindexen, där råpoäng omräknas till 

en så kallad T-fördelning med medelvärdet 50 och standardavvikelsen 10. PCS och MCS 

möjliggör analys av data utan golv- eller takeffekter. Instrumentet möjliggör en bedömning av 

vad sjukdomstillstånd eller behandling har för effekt på den hälsorelaterade livskvaliteten. 

Den svenska översättningen och normeringen av SF-36 genomfördes under 1991-1992 och 

omfattade ett brett urval av personer från olika delar av landet i olika åldrar och med olika 

socioekonomiska tillhörigheter (Sullivan, Karlsson & Taft, 2002). SF-36 är troligen den mest 

vitt använda skalan för hälsostatus i världen, mestadels beroende på att den är koncis och att 

den täcker en bredare hälsostatus. Eftersom den innefattar områdena social, fysisk och 

emotionell hälsa, som i sig kan påverka livskvaliteten, används den frekvent för att mäta 

hälsorelaterad livskvalitet. För att lyfta faktorer som är viktiga för individen, men som inte tas 

upp i den valda mätmetoden, kan kvalitativa och semi-strukturerade metoder användas som 

komplement (Bowling, 2005). Kombinationen av en kvantitativ mätmetod som SF-36 och en 

kvalitativ intervju, kallas för ”mixed method”. När det redan från början är bestämt vilka 

mätmetoder som ska användas i en studie, kallas metoden för ”fixed mixed method” (Klassen, 

Creswell, Plano Clark, Clegg Smith & Meissner, 2012).  

1.7 Kvalitativ intervju 

Med en kvalitativ intervju är målet att inhämta kunskap genom att undersöka en målgrupps 

synvinkel och använda deras erfarenheter för att få en förståelse för det aktuella ämnet. 

Strukturen i en kvalitativ intervju är lik det vardagliga samtalet, med den skillnaden att 

personen som intervjuar har makten och styr konversationen. Intervjuaren följer en 

intervjuguide, vilken har fokus på vissa teman och innehåller förslag på frågor. Då intervjun 

har ett syfte och en speciell teknik, ses den som semistrukturerad. Den är inte ett öppet 

vardagssamtal, men är inte heller ett slutet frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2009). I en 

semistrukturerad intervju används öppna frågor och denna typ av intervju kan ge detaljer och 

djup, samtidigt som hypoteser kan testas och kvantitativ analys av intervjusvar kan 

genomföras (Leech, 2002). I en intervjustudie brukar antalet deltagare vanligen vara mellan 5-

25 (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Vid undersökning av livskvalitet fås ett mer användbart material genom kvalitativa metoder. 

Kvantitativa studier kan fånga mer generella kategorier som till exempel “livskvalitet”. De 

kvalitativa studierna får ut mer djup i dessa kategorier som kan ligga till grund för att hjälpa 

vårdgivare till personer som drabbats av stroke (Greenwood et al., 2009). 

 

De flesta studier om anhöriga till personer med afasi, har fokuserat på antingen kvantitativa 

hälsoenkäter eller kvalitativa intervjuer. Med föreliggande studie vill författarna kombinera de 

två metoderna för att få ett mer djupgående resultat. Studien motiveras ytterligare av att det 

finns få svenska studier som inriktas på den anhörige i allmänhet och hälsorelaterad 

livskvalitet i synnerhet.  

2. Syfte 

Det övergripande syftet var att undersöka hur partner till personer med afasi uppfattar sin 

egen livssituation samt hur deras hälsorelaterade livskvalitet påverkas av den anhöriges 

sjukdom. 

3. Metod 

3.1 Studiedesign 

Metoden som användes i föreliggande studie var ”fixed mixed method”. Denna metod innebär 

att en kvalitativ och en kvantitativ metod valdes redan från början för att svara på syftet 

(Klassen et al., 2012). Att ha en adekvat studiedesign för att besvara syftet ger validitet till en 

studie (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.2 Deltagare 

Deltagarna var partner till personer som har afasi, och skulle kunna kommunicera obehindrat 

på svenska. De rekryterades genom lokala afasigrupper, afasiföreningar, logopedmottagningar 

och anhörigstöd i sydöstra Sverige. I afasigrupperna tillfrågades först personen med afasi, 

både muntligt och skriftligt (bilaga 1), om tillåtelse att kontakta den anhörige. Om 

godkännande gavs, fick personen med afasi med sig ett informationsbrev (bilaga 2) hem till 

sin partner. Kort därefter kontaktades denne via telefon och var den anhörige positiv till 

deltagande, bestämdes tid och datum för intervju. Vid rekrytering från afasiföreningen 

kontaktades först föreningen via e-brev, varpå kontaktpersonen kontaktade anhöriga som 
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kunde tänkas delta. De anhöriga kontaktades därefter via telefon eller e-brev för att bestämma 

tid och datum för intervju. Totalt kontaktades 19 anhöriga varav elva deltog i studien. De elva 

deltagarna var mellan åldrarna 50 och 77 (medelålder 66;2 år). Sex deltagare var äldre än, och 

fem deltagare yngre än medelåldern. Fyra av deltagarna var män och sju var kvinnor. En av 

männen var yrkesverksam medan resterande tre var pensionärer Av de kvinnliga deltagarna 

var fyra yrkesverksamma och tre pensionärer (tabell 1). Tio av de elva deltagarna hade 

genomfört högre utbildning än grundskola. Deltagarnas partner hade haft afasi mellan 10 

månader och 20 år, och medelvärdet var 7;8 år.  

 

Vid skattning av partnerns förståelseförmåga svarade sex deltagare att den var lättare nedsatt, 

och fem att den var mycket nedsatt. Vid motsvarande skattning av uttrycksförmåga sade tre 

deltagare att den var mindre påverkad och åtta att den var mer påverkad (tabell 4). 

 

Tabell 1. Översikt av deltagarnas kön, ålder och sysselsättning samt tid sedan deras partners insjuknande i år 

och månader. 

Kön Ålder Sysselsättning Tid sedan partnerns 

insjuknande, i år; månad 

Man 73 Pensionär 20 

Man 73 Pensionär 0;10 

Man 67 Pensionär/yrkesverksam 6;5 

Man 77 Pensionär 10 

Kvinna 59 Yrkesverksam 1;3 

Kvinna 67 Pensionär 8 

Kvinna 50 Yrkesverksam 1;9 

Kvinna 65 Pensionär 4;1 

Kvinna 61 Yrkesverksam 11;10 

Kvinna 66 Pensionär 5 

Kvinna 70 Pensionär/yrkesverksam 17 

3.3 Etiska överväganden 

Studien har granskats och blivit godkänd av en etisk kommitté på Hälsouniversitetet, 

logopedprogrammet, och genomförts enligt Helsingforsdeklarationens etiska riktlinjer (2013). 

Deltagarna och personerna med afasi informerades både skriftligt och muntligt om syftet med 

studien. De fick även information om hur intervjuerna skulle gå tillväga, att alla deras 
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uppgifter och svar skulle redovisas anonymt, att inga enskilda svar skulle kunna spåras och att 

materialet skulle komma att sparas och eventuellt användas i framtida studier, då det sparas på 

enheten för logopedi på Linköpings universitet. Deltagarna fick skriva på ett samtycke (bilaga 

3) och i detta framkom det att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. 

Deltagarnas uppgifter och det insamlade materialet hanterades enbart av författarna och 

deltagarnas uppgifter avidentifierades.  

3.4 Undersökningsmaterial 

Det material som användes i studien bestod av hälsoenkäten SF-36 där deltagaren skattade sin 

fysiska och mentala hälsa (Sullivan et al., 2002). Ett formulär utformades med 

bakgrundsfrågor om civilstånd, ålder, utbildningsnivå samt sysselsättning. Deltagaren fick 

även skatta partnerns förståelse- och uttrycksförmåga på två visuella analoga skalor (VAS), 

där 1 står för oförändrat tillstånd och 10 kraftigt nedsatt förmåga (bilaga 4). Vidare användes 

en intervjuguide, vilken togs fram genom en litteratursökning som identifierade problematiska 

områden i livet som anhörig. Intervjuguiden består av frågor som berör insjuknandet hos 

personen med afasi och hur tillståndet är nu, den anhöriges känslor och upplevelser före och 

efter insjuknandet samt hur afasin påverkat den anhöriges liv på olika sätt (bilaga 5).   

3.5 Procedur 

Vid intervjutillfället fick deltagarna först information om studien och behandling av resultat, 

och därefter fick de skriva på ett informerat samtycke. Själva undersökningen inleddes med 

att deltagarna fick fylla i hälsoenkäten SF-36 samt det av författarna utformade 

skattningsformuläret, varpå intervjudelen påbörjades. Det här tillvägagångssättet, då den 

kvantitativa och kvalitativa datan samlas in vid samma tillfälle, benämns som konvergent 

enligt mixed method (Klassen et al., 2012). Intervjun var semistrukturerad, vilket innebar att 

en intervjuguide användes som grund, men att spontana frågor kunde uppkomma under tiden 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Båda författarna var närvarande och ställde frågor under 

intervjun och hela samtalet spelades in på extern ljudinspelare. Intervjuerna varierade i 

tidsåtgång mellan 40 och 100 minuter och ägde rum i deltagarens hem eller i avskilda rum på 

allmänna platser. Personen med afasi var inte närvarande vid intervjutillfället. 

3.6 Analysmetod 

Svaren på hälsoenkäten fördes in på hemsidan för SF-36, där slutvärdena räknades ut 

(http://www.sf-36.org/demos/SF-36.html). Från uträkningarna avlästes varje deltagares 

http://www.sf-36.org/demos/SF-36.html
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resultat på skalorna för fysisk respektive mental hälsa. Dessa resultat jämfördes därefter med 

de svenska normvärdena baserade på ålder och kön samt sysselsättning. Utbildningsnivå 

uteslöts då alla deltagare förutom en genomfört högre utbildning än grundskola. Resultaten på 

SF-36 redovisas deskriptivt i föreliggande studie, dels för att deltagarantalet var litet och dels 

för att data var icke-parametrisk.  

 

Varje intervju transkriberades ortografiskt. För analys av materialet användes systematisk 

textkondensering av Malterud (2009) som hämtat inspiration från Giorgis fenomenologiska 

analys. Denna analysmetod delas in i fyra steg; 1) skapa sig ett helhetsintryck genom att läsa 

all text, 2) identifiera meningsbärande enheter, 3) abstrahera innehållet i de meningsbärande 

enheterna och 4) sammanfatta betydelsen av ovanstående resultat. I det första steget läste 

författarna var för sig alla intervjuer och fokuserade på helheten. De intuitiva intrycken 

sammanfattades i åtta teman som ansågs vara övergripande för hela materialet. I slutet av steg 

ett jämfördes författarnas teman med varandra och diskussioner fördes om vilka teman som 

skulle användas. Slutresultatet blev åtta gemensamt bestämda teman. Tydliga riktlinjer 

fastställdes angående vad varje tema stod för och vad de skulle innehålla. I steg två delades 

intervjuerna upp i två delar och författarna läste en del var. Målet var att identifiera 

meningsbärande enheter, vilka är utdrag ur deltagarnas utsagor som har en innerbörd i sig och 

kan stå för sig själva. De utvalda meningsbärande enheterna innehöll kunskap om ett eller 

flera av de valda temana. Samtidigt som de valdes ut, systematiserades de in i en matris där 

varje tema tilldelades en kod, rubrik. Under detta steg modifierades vissa av koderna. När 

författarna var och en för sig gjort hälften var, läste de igenom varandras analyser för att 

komplettera med sådant som den andre eventuellt missat. I steg tre sorterades materialet in i 

subgrupper under varje enskild kodgrupp. Nyckelord och innehåll i de meningsbärande 

enheterna noterades, för att skapa relevanta subgrupper för studiens frågeställning. I varje 

subgrupp sammanfattades det övergripande innehållet av deltagarnas utsagor i ett kort 

sammandrag av deras uttalanden, som bestod av deltagarnas egna ord och begrepp. Dessa 

konstruerade sammandrag kallas av Malterud (2009) för konstgjorda citat. I föreliggande 

studie redovisas dock inte dessa sammandrag, utan enbart verkliga citat från deltagarna. Totalt 

bildades 36 subgrupper. I steg fyra skrevs en kort sammanfattning av varje subgrupps teman. 

Totalt 17 subgrupper ansågs till en början relevanta för frågeställningen. Vid analys av 

subgruppernas innehåll, slogs två grupper ihop till en. En annan subgrupp uteslöts helt, då 

resultatet i denna grupp inte svarade på syftet för föreliggande studie. Slutprodukten 

innehåller med andra ord 15 subgrupper (tabell 2).  
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Tabell 2. Översikt av de analyserade subgrupperna och deras övergripande kodgrupper (övre raden).  

Känslor Kamp 

och 

ansvar 

Relationen Fysiska och 

psykiska 

besvär 

Omgivning Individ Kommunikation 

Framtiden Kamp för 

rättigheter 

och vård 

Roller Fysiska och 

psykiska 

besvär 

Relation till 

familj och 

vänner 

Sysselsätt-

ning 

Strategier 

Tankar och 

känslor 

 Aktiviteter 

tillsammans 

 Information 

och stöd 

Egen tid Påverkan på 

vardagen 

Oro och 

rädsla 

 Relationens 

karaktär 

    

Acceptans 

och 

omställning 

      

 

I de analyserade subgrupperna jämfördes resultaten från SF-36 med deltagarnas berättelser, 

enligt mixed method (Klassen et al., 2012). Deltagare med liknande berättelser identifierades 

och deras resultat på SF-36 jämfördes med varandra. Denna jämförelse genomfördes för att 

undersöka om det kunde finnas några samband mellan utsagorna och resultatet på SF-36.    

3.7 Andra bedömare 

Två andra bedömare togs in för att analysera delar av materialet. Ytterligare bedömare kan 

stärka reliabiliteten, då olika bedömare kan komma fram till olika resultat utifrån intervjuns 

innehåll (Kvale & Brinkmann, 2009). Den ena fick namnen på de 17 subgrupperna och tre 

slumpmässigt utvalda meningsbärande enheter ur varje grupp, totalt 51 enheter, och 

instruktionerna att sortera in varje enhet under subgrupperna. Den andra fick enbart enheterna 

utan namnen på subgrupperna med instruktionen att dela in dem tre och tre och namnge 

grupperna. Bedömarna hade ingen kontakt med varandra under kategoriseringen. Resultatet 

stämde till viss del, dock var det en del av enheterna som sorterats in på annat sätt än vad 

författarna gjort. Den första bedömaren sorterade in 25 enheter i samma kategorier som 

författarna. Den andra bedömaren namngav nio av 17 subgrupper med överensstämmande 

eller liknande rubrik som författarna, med totalt 27 enheter. Av dessa 27 enheter var 20 

stycken likadant placerade som i författarnas sortering. Vid jämförelse av vilka 

meningsbärande enheter som de externa bedömarna placerat överensstämmande med 

varandra, noterades tolv stycken.  
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4. Resultat 

4.1 SF-36 

Deltagarnas resultat på SF-36 varierade från individ till individ. De fysiska respektive de 

mentala delskalorna sammanfattades i fysisk respektive mental summering, PCS och MCS. 

Resultatet står att finna i tabell 3. 

4.1.1 Summering av fysiska delskalor (PCS) 

 

Deltagarnas resultat på PCS var som lägst 31,4, och som högst 64,9. Av de elva deltagarna låg 

en person under den 25:e percentilen, tre stycken mellan 25:e och 50:e percentilen, två 

personer mellan 50:e och 75:e percentilen samt fem stycken över 75:e percentilen. 

Majoriteten av deltagarna låg därmed över den 50:e percentilen. 

 

Av de fyra männen låg två mellan 25:e och 50:e, en mellan 50:e och 75:e och en på 75:e 

percentilen. Av de sju kvinnorna låg en under den 25:e percentilen, en mellan 25:e och 50:e, 

en mellan 50:e och 75:e och resterande fyra på den 75:e eller över. Av de fem deltagarna 

under medelåldern i föreliggande studie, 66;2 år, låg en under den 25:e percentilen, en mellan 

25:e och 50:e och tre över 75:e. Av de sex deltagarna som var äldre än medelåldern, låg två 

mellan 25:e och 50:e percentilen, två mellan 50:e och 75:e och två på den 75:e eller över. 

 

Medelvärdet i normdatan för PCS hos män som är yrkesverksamma, är 52,2. En av männen 

var yrkesverksam och låg under medelvärdet. Medelvärdet i normdatan för PCS hos 

pensionerade män, är 43,9.  Av de män som var pensionerade låg två över och en under 

medelvärdet. För kvinnor är medelvärdet i normdatan för yrkesverksamma 51,2, och för 

pensionärer 41,8. Av de yrkesverksamma kvinnorna låg tre över och en under medelvärdet. 

De kvinnliga pensionärerna hade samtliga ett värde över medelvärdet.  

4.1.2 Summering av mentala delskalor (MCS) 

 

Deltagarnas resultat på MCS var som lägst 22,0, och som högst 63,1. Av de elva deltagarna 

låg sju under den 25:e percentilen, ingen av deltagarna mellan 25:e och 50:e percentilen, en 

deltagare mellan 50:e och 75:e percentilen samt tre stycken över 75:e percentilen. Majoriteten 

av deltagarna låg därmed under den 25:e percentilen. 
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Av de fyra männen, låg tre under den 25:e percentilen och en över 75:e. Av de sju kvinnorna 

låg fyra under 25:e percentilen, en mellan 50:e och 75:e och två på den 75:e eller över. Av de 

fem deltagarna under medelåldern i föreliggande studie, 66;2 år, låg tre under den 25:e 

percentilen, en mellan 50:e och 75:e och en över 75:e. Av de sex deltagarna som var äldre än 

medelåldern, låg fyra under den 25:e percentilen och två på den 75:e eller över.  

 

Medelvärdet i normdatan för MCS hos män som är yrkesverksamma, är 51,6. Den 

yrkesverksamme mannen låg under medelvärdet. Medelvärdet i normdatan för MCS hos 

pensionerade män, är 52,4.  Av de män som var pensionerade låg två under och en över 

medelvärdet. För kvinnor är medelvärdet i normdatan för yrkesverksamma 50,1, och för 

pensionärer 50,1. Av de kvinnliga yrkesverksamma deltagarna var tre under och en över 

medelvärdet. Av de kvinnliga pensionärerna låg två över och en under medelvärdet.  

 

Tabell 3. Översikt över deltagarnas kön, ålder, sysselsättning samt resultat, i delpoäng och percentil, gällande 

physical och mental component summary (PCS och MCS).  

 

Kön 

 

Ålder 

 

Sysselsättning 

 

PCS 

 

MCS 

Deltagarens 

placering på 

PCS, 

percentil 

Deltagarens 

placering på 

MCS, 

percentil 

Man 73 Pensionär 49,0 63,1 50-75 >75 

Man 73 Pensionär 53,1 44,8 75 <25 

Man 67 Pensionär/yrkesverksam 44,4 33,2 25-50 <25 

Man 77 Pensionär 31,4 41,7 25-50 <25 

Kvinna 59 Yrkesverksam 48,0 33,2 25-50 <25 

Kvinna 67 Pensionär 53,8 59,2 >75 75 

Kvinna 50 Yrkesverksam 38,9 37,3 <25 <25 

Kvinna 65 Pensionär 56,6 62,7 >75 >75 

Kvinna 61 Yrkesverksam 57,0 57,8 >75 50-75 

Kvinna 66 Pensionär 64,9 25,7 >75 <25 

Kvinna 70 Pensionär/yrkesverksam 46,7 22,0 50-75 <25 

 

Av de sju deltagarna under 25:e percentilen på MCS, skattade fyra deltagare sin partners 

förståelseförmåga som mer nedsatt och tre deltagare som mindre nedsatt. Deltagaren mellan 

50:e och 75:e percentilen skattade partnerns förståelseförmåga som mindre nedsatt. Av de tre 

deltagarna över 75:e percentilen skattade en deltagare sin partners förståelseförmåga som mer 
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nedsatt och två deltagare som mindre nedsatt. Av de sju deltagarna under 25:e percentilen 

skattade sex deltagare sin partners uttrycksförmåga som mer nedsatt och en deltagare som 

mindre nedsatt. Deltagaren mellan 50:e och 75:e percentilen skattade partnerns 

uttrycksförmåga som mindre nedsatt. Av de tre deltagarna över 75:e percentilen skattade två 

deltagare sin partners uttrycksförmåga som mer nedsatt och en som mindre nedsatt. 

Ovanstående skattning av partners förmåga står att finna i tabell 4. 

 

Tabell 4. Deltagarnas individuella skattning av partners förståelse- och uttrycksförmåga, där 1 innebär 

oförändrad funktion och 10 kraftigt nedsatt funktion. I tabellen redovisas även deltagarnas placering i 

percentiler på MCS. 

Partners 

förståelse 

Partners 

uttrycksförmåga 

Deltagarens placering på 

MCS, percentil 

3 8 >75 

7 8 <25 

1 4 75 

3,5 10 <25 

7 8 <25 

5,5 5,5 >75 

1 1 50-75 

3 10 <25 

2 3 <25 

5 5 <25 

9 5 <25 

 

4.2 Intervju 

4.2.1 Känslor 

 

Framtiden 

Några deltagare beskrev en ovisshet inför framtiden, som rörde om de själva skulle bli sjuka 

eller gå bort. Tankarna gällde hur det då skulle gå för partnern och vem som då skulle ta hand 

om denne.  
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Tankar och känslor 

Bland de negativa tankar och känslor som nämndes framkom det att livet hade blivit dystrare 

och mer ledsamt än förut och att sjukdomen blev som ett slag för båda personerna. Tiden runt 

stroken beskrevs av ett fåtal som påfrestande och svår och några av deltagarna berättade att 

det var den värsta perioden i deras liv. En av deltagarna sade att “det är som att förlora 

någon fast vederbörande lever” medan en annan jämförde livet efter stroken med att vara i 

fängelse. Bland de positiva tankar och känslor som nämndes framkom det hos några av 

deltagarna att det var en självklarhet att ta hand om sin partner. De berättade också att de var 

glada att partnern fortfarande var i livet. 

 

Oro och rädsla 

De flesta deltagare beskrev en rädsla för partnerns eventuella återinsjuknande, eller eventuell 

olyckshändelse som skulle kunna förvärra tillståndet. Tillsammans med rädslan för ytterligare 

sjukdom, samförekom det hos några en rädsla att lämna partnern ensam. Några beskrev också 

en oro för att något skulle inträffa och hur de på olika sätt skapade sig ökad trygghet när 

partnern lämnades ensam. Strategierna varierade, men handlade mestadels om att kunna 

kontakta partnern över telefon och se till att även andra kunde göra det, men även 

trygghetslarm i hemmet förekom. 

 

Acceptans och omställning 

De flesta av deltagarna berättade om en omställning i livet på så sätt att det inte blev som de 

hade tänkt eller planerat. Livet var annorlunda före stroken och de hade nu fått en 

tankeställare om vad livet handlar om. Några nämnde att de nu försökte ta tillvara på det de 

faktiskt har och försökte se det positiva i sin tillvaro. De flesta uttryckte ett accepterande av 

den nya situationen och att den blivit någorlunda som vardag. En av deltagarna beskrev det 

som att “det är ju bara att acceptera, det är som jag säger det måste gå”. 

4.2.2 Kamp och Ansvar 

 

Kamp för rättigheter och vård 

Majoriteten av deltagarna beskrev en kamp för att partnerns tillgång till rätt vård och 

rättigheter. En av deltagarna beskrev det som “Man får ta i väldigt mycket själv, ringa och 

fråga, stöta på, det är inget som kommer till en”. Kampen gällde flera saker, men inbegrep 

till exempel; medicinering, som önskades eller var oönskad, att få assistent och hemtjänst 
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samt rätt till språklig träning. Det upplevdes av deltagarna som arbetsamt och svårt att hantera 

intyg och kontakter med myndigheter. En av deltagarna uttryckte dessa känslor “Att man, har 

man inte nog ändå med en sjuk person än att man ska kämpa för allting? För det fick man 

göra” och en annan sade “För det är ju inte lätt att, det är mycket jobb med intyg hit och 

dit”. 

4.2.3 Relationen 

 

Roller 

Majoriteten av deltagarna beskrev hur rollerna i relationen hade påverkats av stroken. De 

flesta beskrev hur stroken hade påverkat vem som gör vad i hushållet. I många fall hade 

deltagaren fått ta på sig partnerns tidigare sysslor och upplevde därför en hög börda. Några 

deltagare beskrev att partnern kan hjälpa till med vissa sysslor och resterande tre att partnern 

inte hjälper till mycket i hemmet. En av deltagarna beskrev det som “Är man två friska så är 

det ju oftast så att man delar upp dem och gör olika saker men så är det ju inte för oss, utan 

man får ju sköta det själv då”. Övriga rollbyten som deltagarna beskrev, var att de har blivit 

vårdare och en deltagare sade tydligt att “man blir ju faktiskt lite vårdare så, man blir ju 

det”. Några av deltagarna beskrev att de nya rollerna kunde liknas vid att ha ett barn, både på 

hur partnern och deltagaren betedde sig. En av deltagarna, vars partner hade svår afasi, sade 

“Det var ju som att ha ett barn hemma som man inte ens kan prata med”. 

 

Aktiviteter tillsammans 

Majoriteten av deltagarna sade att aktiviteterna som par hade begränsats på ett eller flera sätt 

efter stroken. De berättade att resor numera är begränsade och att de som par inte längre kan 

genomföra de resor de sedan tidigare hade planerat. En deltagare sade “vi försöker ju även att 

resa, även om det kanske är lite mer begränsat ändå och lite jobbigare”. De flesta deltagare 

saknade aktiviteter utanför hemmet, som exempelvis att gå ut och dansa, att promenera eller 

att utöva olika sporter. Bland de aktiviteter som fortfarande utfördes tillsammans, nämndes 

aktiviteter utanför hemmet såsom bio, restaurangbesök och föreningsliv och bland aktiviteter i 

hemmet nämndes främst TV-tittande. 

 

Relationens karaktär 

Karaktären på relationen mellan deltagare och partner hade påverkats på många olika sätt hos 

deltagarna, något som majoriteten talade om. Ett fåtal av deltagarna upplevde det som att 



 
 

20 
 

partnern inte hade förståelse för att dennes svårigheter även påverkade och var påfrestande för 

deltagaren och övriga i deras omgivning. Några andra deltagare upplevde det som att partnern 

skulle tycka att det blev besvärligt om deltagaren skulle bli sjuk. Somliga beskrev det som att 

partnern var väldigt beroende av dem och två av dessa deltagare beskrev att relationen har 

blivit djupare och att de har kommit varandra ännu närmre efter insjuknandet. Ytterligare 

några av deltagarna pratade om en ensamhet som uppstod även fast man var två. De flesta 

deltagare berättade om hur det fungerar att prata om svåra saker tillsammans där ett fåtal 

beskrev att de kan diskutera allt och några beskrev att de inte pratar om känslor och svåra 

saker. Vissa andra deltagare diskuterade betydelsen av ett långt förhållande och en stabil 

grund innan en sådan här omställning.  

4.2.4 Fysiska och psykiska besvär 

 

Majoriteten av deltagarna beskrev fysiska besvär som antingen var förekommande för stunden 

eller hade blivit bättre jämfört med hur det varit förut. Bland de fysiska besvären eller 

åkommorna återfanns värk, ryggbesvär och viktuppgång. De flesta deltagare beskrev psykiska 

eller mentala besvär som exempelvis stress, sömnbrist och trötthet. Ett fåtal av deltagarna 

berättade att de efter stroken hade påbörjat medicinering med psykofarmaka. På frågan “hur 

mår du?”, som ställdes till samtliga elva deltagare, svarade några att de mådde bra, några att 

det varken var bra eller dåligt utan att det varierade, och vissa att de mådde dåligt. 

4.2.5 Omgivning 

 

Relation till familj och vänner 

Majoriteten av deltagarna berättade att det fortfarande finns en mycket god kontakt med barn, 

barnbarn och övrig familj. I några av fallen hade sättet de umgås på förändrats med avseende 

vem som bjuder in, hur ofta de ses samt vem som lagar mat. Vissa deltagare beskrev att 

många vänner har försvunnit och att de har tappat kontakten. De flesta av deltagarna hade 

fortfarande kontakt med gemensamma vänner och de brukar ses under till exempel resor och 

middagar. 

 

Information och stöd 

Majoriteten av deltagarna nämnde under intervjuerna vikten av att få information. De flesta 

uttryckte att informationen har varit bristande gällande det nya livet som väntar. De hade ändå 

fått någon slags information i det initiala skedet, men inte alla deltagare mindes vilken 
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information de hade erhållit. Majoriteten hade fått information om anhörigstöd, men intresset 

för att delta varierade dem emellan, några deltagare kände inte något behov av denna form av 

stöd, medan andra hade utnyttjat det stödet. De flesta av deltagarna pratade om kuratorer och 

om att de hade fått erbjudande om samtalsstöd. Några av dem tyckte inte att de behövde prata 

med någon utomstående, men resterande uppskattade denna form av stöd. 

4.2.6 Individ 

 

Sysselsättning 

De flesta deltagare beskrev hur arbetet hade påverkats av stroken. Ett fåtal blev sjukskrivna 

till en början och en av dessa arbetade nu 75 %, medan den andra var pensionär. Deltagaren 

som arbetade 75 %, beskrev även att stroken inneburit nedskärningar i möjligheten att kunna 

följa med på kurser med övernattning och att denne vid flera tillfällen varit tvungen att åka 

hem från arbetet då partnern varit dålig. Några av deltagarna behövde inte dra ner på tiden på 

arbetet men den ena hade vid ett tillfälle fått ställa in en tjänsteresa på grund av partnern. En 

av deltagarna fick ta ut förtidspension, eftersom det inte fungerade att arbeta halvtid. 

 

Egen tid 

De flesta av deltagarna uttryckte att det är viktigt att ha tid för sig själv för att komma ifrån 

situationen hemma och kunna koppla av, att få avlastning. Några nämnde att det kunde vara 

svårt att få egen tid och att det fanns mer de skulle vilja göra som de nu inte kan. På den egna 

tiden ägnade sig deltagarna bland annat åt träning, föreningsarbete och resor utan sin partner. 

De deltagare som hade assistenter i hemmet berättade att de fick tid för sig själva när 

assistenterna tog hand om partnern. 

4.2.7 Kommunikation 

 

Strategier 

De flesta deltagare talade om kommunikativa strategier på ett eller annat sätt. Många av dem 

berättade att de i hemmet använder sig av strategier som att upprepa frågor, korta ner 

uttalanden, rita och skriva för att lösa missförstånd och att personen med afasi utnyttjar gester 

för att visa vad han eller hon menar. Några av deltagarna nämnde att det inte alltid går att lösa 

missförstånd som uppstår utan att de istället lämnar ämnet för att ta upp det senare. 
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Påverkan på vardagen 

Majoriteten av deltagarna beskrev hur kommunikationssvårigheterna påverkade vardagen. 

Några av dem nämnde att det har blivit väldigt tyst i hemmet till följd av svårigheterna. De 

flesta av deltagarna beskrev att kommunikationen påverkades negativt, då innehållet i 

konversationen förändrades och likaså förmågan att prata om djupare känslor och lösa 

missförstånd. En av deltagarna sade “Det andra kan man nog tackla tror jag, både rullstol 

och allting så, men det är ju det här att vi inte kan kommunicera, det är det värsta”, något 

som ytterligare några deltagare nämnde. Ett fåtal av deltagarna ansåg inte att 

kommunikationssvårigheterna påverkade vardagen nämnvärt. 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 SF-36 

Summering av fysiska delskalor (PCS) 

Fysisk hälsa verkar inte försämras nämnvärt av att leva med någon som har afasi, då enbart en 

av deltagarna låg under den 25:e percentilen. Det finns inga tecken på att ålder eller kön 

påverkar den fysiska hälsan i större utsträckning. Inga mönster avseende deltagarnas resultat 

på PCS noterades, dock var åldersspridningen relativt stor och könsfördelningen ojämn i 

materialet. Deltagarnas nuvarande sysselsättning tycks inte heller påverka den fysiska hälsan, 

eftersom det varken hos yrkesverksamma eller pensionärer kunde påvisas att sämre eller 

bättre hälsa väger över. Deltagarnas skattning av språkliga förmågor beaktades inte vid 

jämförelse med fysisk hälsa, i och med att språkliga förmågor inte har något direkt samband 

med fysisk aktivitet eller börda. 

Summering av mentala skalor (MCS) 

Majoriteten av deltagarna låg under den 25:e percentilen på MCS. Detta resultat indikerar att 

den mentala hälsan påverkas negativt av att leva med en person som har afasi. I föreliggande 

studie verkar männen må något sämre än kvinnorna, då flertalet män låg under den 25:e 

percentilen. Rombough et al. (2006) fann däremot att kvinnor mår sämre mentalt än män. Det 

finns en viss tendens till att de äldre, i föreliggande studie, mår sämre än de yngre, då 

majoriteten av de över medelåldern låg under den 25:e percentilen. Huruvida denna 

medelålder på 66;2 år kan räknas som äldre i dagens samhälle kan ifrågasättas. Det finns 

också en viss tendens till att de yrkesverksamma deltagarna mår sämre mentalt, då majoriteten 

av dem låg under medelvärdet. De kan tänkas ha en högre börda, då de även utanför hemmet 
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har ett stort ansvar, vilket i sig kan påverka livskvaliteten. En hög börda leder till en sämre 

mental hälsa (Rombough et al., 2006), till följd av dubbel arbetsbelastning som är vanligt hos 

anhöriga till personer med afasi (Le Dorze och Signori, 2010). En svårare afasi tycks påverka 

den mentala hälsan, eftersom att de flesta som skattade sin partners språkliga förmågor som 

sämre, hade ett lågt värde på MCS. 

 

Fortsättningsvis jämförs enbart resultat från MCS med resultat från intervjuerna, eftersom ett 

liv tillsammans med en person med afasi inte har påvisats ha någon egentlig påverkan på den 

fysiska hälsan. 

5.1.2 Intervju 

5.1.2.1 Känslor 

 

Framtiden 

Fyra deltagare beskrev en ovisshet inför framtiden och kände oro inför vad som skulle hända 

deras partner om det skulle hända dem själva något. I den granskade litteraturen återfanns 

inga liknande fynd. Av de fyra deltagarna, i föreliggande studie, hade tre ett MCS-värde under 

25:e percentilen. Denna oro inför framtiden kan möjligen bottna i en omsorgskänsla och 

kärlek för partnern. Deltagarna beskrev en oro för att partnern inte skulle få den hjälp han 

eller hon behöver, vilket stämmer överens med litteraturen (Le Dorze & Signori, 2010). 

 

Tankar och känslor 

Sex av deltagarna uttryckte tankar om negativa känslor som bland annat att livet numera är 

mer dystert eller att tiden efter stroken var svår. Av dessa deltagare låg fyra under den 25:e, 

och två över den 75:e percentilen. De två som hade ett högt värde på MCS pratade om 

negativa känslor som tidigare hade förekommit och de som hade ett lågt värde pratade om 

aktuella negativa känslor. Deltagarna beskrev också en dysterhet och avsaknande av glädje, 

som hade uppstått efter det inträffade. Liknande resultat noterades i en av de granskade 

studierna (Grawburg et al., 2013). 

  

Fem av deltagarna i föreliggande studie talade om känslan över att ta hand om sin partner. Det 

beskrevs som en naturlig del i relationen, vilket också har noterats i litteraturen (Long et al., 

2009). Bland de deltagare i föreliggande studie som berörde ämnet och hade ett resultat inom 

normalfördelningen på MCS, uttrycktes glädjen över att partnern fortfarande fanns i livet och 
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till stor del kunde ta hand om sig själv, med andra ord var vårdbehovet inte så stort. De tre 

deltagarna över 50:e percentilen upplevde sig inte ha någon hög börda i hemmet. I flertalet 

studier har det konstaterats att en hög börda orsakas av en svårare stroke, i och med det ökade 

vårdbehovet (Greenwood et al., 2008; Krevers & Öberg, 2011; Rombough et al., 2006). 

 

Oro och rädsla 

I föreliggande studie uppmärksammades det att de deltagare som beskrev en oro för sin 

partner, samtidigt hade ett lågt resultat på MCS i SF-36. Det är därför rimligt att anta att oro 

och rädsla för sin partner kan påverka den mentala hälsan negativt. Inte bara i föreliggande 

studie har en oro för personen med afasi påvisats, utan även i den granskade litteraturen (Le 

Dorze & Signori, 2010). En oro för att lämna sin sjuka partner hemma, både i det initiala 

sjukdomsförloppet och i den nuvarande situationen, framkom i föreliggande studie. Oro i det 

initiala skedet har tidigare beskrivits (Sjöqvist Nätterlund, 2010a). Fyra av deltagarna 

berättade att de hade utvecklat strategier för om något skulle hända när partnern var ensam 

hemma, och av dessa låg två under den 25:e och två över den 75:e percentilen av MCS. 

Kanhända att strategierna som telefonsamtal och trygghetslarm gör det möjligt för deltagarna 

att känna sig mer trygga och på så sätt få en bättre mental hälsa. 

 

Acceptans och omställning 

Resultatet i föreliggande studie kan utgöra en viss indikation på att inställningen till livet före 

och efter stroken kan påverka hur man mår mentalt. Majoriteten av deltagarna, som talade om 

att livet inte hade blivit som de tänkt sig och att de hade fått ändra på både planer och tankar, 

hade ett lågt värde på MCS på SF-36. Förväntningar på livet kan påverka hur den informella 

vårdgivaren mår (Greenwood et al., 2008). Av deltagarna i föreliggande studie som beskrev 

att de försökte njuta av livet, trots svårigheterna, hade ändå majoriteten en låg mental hälsa. 

Detta resultat skulle kunna tyda på att det inte bara är tankesättet som påverkar den mentala 

hälsan. Majoriteten av deltagarna, som talade om att acceptera den nya livssituationen, hade 

lågt resultat på MCS. Det kan tänkas att de som talar om detta är de som inte riktigt än har 

accepterat omställningen, och fortfarande försöker förstå sig på den nya livssituationen. 

Tidigare studier har påträffat varierande fynd gällande den anhöriges välmående; vissa 

personer som vårdar en anhörig kan utveckla en mer positiv syn på livet, medan andra 

uppfattar livet som värre (Haley et al., 2009; Ratcliffe et al., 2013; Salin et al., 2009; Tooth et 

al., 2008). 
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5.1.2.2 Kamp och Ansvar 

 

Kamp för rättigheter och vård 

Majoriteten av deltagarna i föreliggande studie beskrev processen att ta reda på information, 

och ansåg den vara mycket påfrestande. Det påfanns inget mönster i om kampen var pågående 

eller om den funnits tidigare, relaterat till var deltagarna befann sig på MCS. Dock kan 

kampen för rättigheter och vård anses påverka den mentala hälsan, då majoriteten av 

deltagarna som berörde ämnet hade ett lågt värde på MCS. Även i andra studier har det 

beskrivits att de anhöriga får leta upp informationen själva (Denman, 1998; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010a). Det är viktigt att få information om funktionsnedsättningen och vilken 

hjälp som finns att tillgå, oavsett hur länge partnern har varit sjuk (Krevers & Öberg, 2011; Le 

Dorze & Signori, 2010).  

5.1.2.3 Relationen 

 

Roller 

Majoriteten av deltagarna i föreliggande studie nämnde rollbyten i form av framför allt 

ändrade hushållssysslor, och över hälften av dessa hade även en låg mental hälsa. Rollbyten 

har även tagits upp i litteraturen (Grawburg et al., 2013; Greenwood et al., 2009). Att 

fördelningen av hushållssysslor ändras efter en stroke kan tänkas naturligt om stroken har 

medfört rörelsehinder, vilket deltagarna i föreliggande studie delvis beskrev. Hjärnskadan kan 

också innebära nedsatt initiativförmåga, och denna i kombination med afasi kan tänkas bidra 

till att rollfördelningen har förändrats i form av mer ansvar i hemmet av deltagaren. Av de 

deltagare som beskrev att det var som att ha ett barn hemma, låg de flesta i de nedre 

percentilerna vad gäller MCS. Beskrivningen av att ha ett barn hemma kan tänkas innebära ett 

ansvar, en hög börda eller en känsla av att behöva ta hand om någon. Möjligen kan slutsatsen 

dras att hög börda i hemmet leder till låg mental hälsa. 

 

Aktiviteter tillsammans 

Bland de deltagare som beskrev uteblivna eller förändrade resor, hade de flesta en låg mental 

hälsa. Kniepmann och Harlacker Cupler (2014) beskriver att gemensamma aktiviteter som par 

kan begränsas och att partnern inte finner dessa lika tilltalande om personen med afasi inte 

kan delta. Deltagarna i föreliggande studie beskrev antingen att deras resor fortgick som 

vanligt eller att de hade blivit begränsade. Med andra ord har Kniepmanns och Harlacker 

Cuplers (2014) fynd till viss del påvisats i föreliggande studie, dock kan det antas att de 
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uteblivna eller förändrade resorna kan påverka den mentala hälsan negativt. Hos de deltagare 

som nämnde uteblivna gemensamma aktiviteter utanför hemmet, föreföll inte afasin vara den 

direkta orsaken. Det verkade snarare vara de eventuellt samförekommande 

rörelsenedsättningarna som hindrade, eftersom flertalet av de nämnda uteblivna aktiviteterna 

inkluderade fysisk aktivitet. För att utföra aktiviteter utanför hemmet krävs det ett 

engagemang från båda parter. I föreliggande studie framkom inte vilken av parterna i 

relationen som främst saknade en vilja och engagemang för denna typ av aktiviteter, men 

enligt litteraturen kan det vanligtvis bero på att partnern med afasi inte kan (Kniepmann & 

Harlacker Cupler, 2014). Det kan däremot antas att gemensamma aktiviteter utanför hemmet 

är viktiga för den mentala hälsan, då de deltagare som beskrev uteblivna gemensamma 

aktiviteter föreföll må sämre mentalt än de deltagare som beskrev fortlöpande gemensamma 

aktiviteter. Av de deltagare som talade om aktiviteter i hemmet, låg enbart en lågt på MCS. 

Detta par hade tidigare varit väldigt aktiva utanför hemmet och de andra deltagarna beskrev 

situationen som någorlunda oförändrad. Det kan tänkas att vad man gjorde som par före 

stroken även påverkar hur man accepterar de nya aktiviteterna. 

 

Relationens karaktär 

Hur relationen för deltagarna har förändrats varierade mycket från par till par och det går 

därför inte att dra några eventuella slutsatser om hur relationen påverkas av en stroke med 

efterföljande afasi. Vissa fenomen går att koppla till litteraturen, som exempelvis ensamhet 

(Kniepmann & Harlacker Cupler, 2014; Sjöqvist Nätterlund, 2010a). Några deltagare i 

föreliggande studie ansåg att de inte längre kan diskutera vissa saker sinsemellan, på grund av 

sin partners nedsatta uttrycksförmåga. Det fanns även de deltagare som ansåg att 

kommunikationen inte hade påverkats nämnvärt efter afasin. Dessa spridda fynd kan möjligen 

tyda på att olika individer reagerar olika i olika situationer eller så kan det bero på hur svår 

afasin är. Även den granskade litteraturen tar upp att kommunikationen mellan parterna 

påverkas av afasin (Bakas et al., 2006; Grawburg et al., 2013). Några av deltagarna pratade 

också om att en stabil grund i förhållandet kan påverka graden av förändring av relationen 

efter en sådan kris som stroke är, något som det kan tänkas ligga något i. 

5.1.2.4 Fysiska och psykiska besvär 

 

Av de fysiska besvär som beskrevs i föreliggande studie kunde inte alla kopplas direkt till 

stroken. Många av åkommorna hade förekommit sedan tidigare och det var ingen av 
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deltagarna som trodde att de hade blivit värre efter stroken. Några av deltagarna i föreliggande 

studie talade om viktuppgång, vilket även Grawburg et al. (2013) har uppmärksammat. Dock 

kan förändrad vikt bero på en rad olika orsaker och det är därför inte möjligt att koppla detta 

till stroken och den efterföljande afasin. 

 

Majoriteten av deltagarna talade om psykiska eller mentala besvär, som exempelvis stress 

eller sömnbrist. Ett fåtal av deltagarna hade efter stroken påbörjat medicinering med 

psykofarmaka, och detta kan troligen ha att göra med den försämrade mentala hälsan som 

anhörig till en person med afasi. Att en generell försämring av den mentala hälsan kan ske, 

har Grawburg et al. (2013) funnit.  

 

Vid en jämförelse mellan svaren i föreliggande studie där deltagarna fick berätta hur de 

mådde och deras resultat på MCS i SF-36, syntes en trend i att deltagarna var ärliga och 

medvetna om hur de mådde.  I studien av Grawburg et al. (2013), beskrivs också att vissa 

anhöriga till personer med afasi anser sig ha fått en ökad självkännedom.  

 

5.1.2.5 Omgivning 

 

Relation till familj och vänner 

Majoriteten av deltagarna i föreliggande studie kände att de har god kontakt med familjen och 

många av dem har fått stöd av familjemedlemmar. Detta fynd stämmer ej överens med vad 

Denman (1998) skriver. Flertalet deltagare i föreliggande studie berättade också att de 

fortfarande har kontakt med gemensamma vänner och umgås i olika konstellationer. 

Deltagarna i föreliggande studie nämnde däremot att bland annat sättet de umgås med familj 

och vänner har förändrats. Några av deltagarna beskrev att många vänner har försvunnit och 

att de har tappat kontakten med dem. Förändrat socialt liv och utebliven kontakt med vänner 

har noterats i flertalet studier (Denman, 1998; Grawburg et al., 2013; Kniepmann & Harlacker 

Cupler, 2014; Le Dorze & Signori, 2010), trots att många anhöriga tycker det är viktigt att 

upprätthålla kontakter utanför hemmet (Le Dorze & Signori, 2010). Dock påfanns inget 

mönster i föreliggande studie gällande huruvida relationen till familj och vänner påverkar den 

mentala hälsan.  
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Information och stöd 

Deltagarna i föreliggande studie berättade att de har fått olika mycket information. Flertalet av 

deltagarna kunde inte minnas vilken information de hade mottagit vid det akuta skedet, i och 

med att det var mycket som skedde vid tidpunkten och därför var svårt att ta till sig 

informationen. Några av deltagarna hade fått med sig en broschyr hem. Det har noterats i 

flertalet studier hur viktig information om afasi och dess konsekvenser är för den anhörige (Le 

Dorze & Signori, 2010; McGurk & Kneebone, 2013; Wehtje Winslow, 2003), både muntlig 

och skriftlig (Wehtje Winslow, 2003). Det var även vanligt att deltagarna i föreliggande studie 

själva hade fått söka efter information om funktionsnedsättningarna, vilket stämmer överens 

med vad Denman (1998) och Sjöqvist Nätterlund (2010a) har funnit. I föreliggande studie 

noterades varierande utsagor från deltagarna gällande om de kände behov av, och hade 

utnyttjat anhörigstöd eller kurator. Det framkom inte huruvida alla deltagare hade fått 

erbjudande om denna typ av stöd. I litteraturen nämns dock vikten av anhörigstöd (Wehtje 

Winslow, 2003). Av resultaten på MCS att döma, går det inte att peka på att de som hade ett 

lågt värde behövde mer stöd av utomstående, utan det handlade troligen mer om personlighet 

samt vilka möjligheter som finns att tala med familj och vänner.  

 

Med anledning av deltagarnas berättelser och tankar angående information och stöd, är det av 

vikt att logopeder tar hänsyn till att se både patienten och den anhörige i vårdmötet. 

Logopeden bör kontinuerligt ge information om den nya funktionsnedsättningen och vara 

uppmärksam på om den anhörige tycks behöva ytterliga stöd. Som redan nämnts, påverkas 

också den anhörige av sin partners sjukdomstillstånd, och det är därför viktigt att vara 

uppmärksam på den anhöriges känslor och reaktioner. 

5.1.2.6 Individ 

 

Sysselsättning 

Flertalet av deltagarna i föreliggande studie nämnde att arbetslivet har påverkats av vårdandet 

av personen med afasi, något som också tas upp i den granskade litteraturen (Le Dorze & 

Signori, 2010). Det går inte att påvisa något samband mellan förändrade arbetsförhållanden 

och påverkan på den mentala hälsan, i och med att deltagarnas resultat var varierande. Bland 

deltagarna är det alltså inte självklart att minskad arbetstid leder till sämre mental hälsa eller 

att bibehållen tjänst resulterar i bättre mental hälsa. 
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Egen tid 

Av de deltagare i föreliggande studie, som hade assistent i hemmet, var det flera som 

utnyttjade just denna tid för att göra saker utanför hemmet. Det kan tänkas att de utnyttjar 

tiden på detta sätt för att minska risken för isolering. De som talade om att de önskade mer 

egen tid, hade varierande värden på MCS. Bland de som hade ett högt värde uttrycktes att de 

verkligen ville ta hand om sin partner, vilket kan tänkas ha överskuggat det faktum att de inte 

hade tid att göra allt de ville utöver omhändertagandet. De deltagare som hade ett lågt värde 

kan tänkas inte ännu ha accepterat den nya livssituationen, eftersom deras partners haft afasi 

enbart en kortare tid. Tidigare studier beskriver olika aspekter av isolering, som möjligen kan 

uppstå vid vårdande av en anhörig (Denman, 1998; Le Dorze & Signori, 2010; Long et al., 

2009). 

5.1.2.7 Kommunikation 

 

Strategier 

Deltagarna i föreliggande studie diskuterade vilka strategier de använder för att kommunicera 

och hur de bäst gör för att lösa missförstånd. Av de deltagare som hade ett lågt värde på MCS 

skattade de flesta sin partners uttrycksförmåga som mer nedsatt. Vad gäller 

förståelseförmågan hos partnern var skattningen jämnt fördelad hos deltagarna. Dessa resultat 

kan indikera på att de par som behöver strategier är de där personen med afasi har stora 

svårigheter att uttrycka sig. Som tidigare har diskuterats, verkar det som att en svårare afasi 

leder till sämre mental hälsa hos den anhörige och att situationen, trots strategier, är så pass 

påfrestande att den mentala hälsan kan påverkas negativt. Det är sedan tidigare beskrivit att 

anhöriga till personer med afasi upplever kommunikation med partnern som något mycket 

svårt (Bakas et al., 2006). 

 

Påverkan på vardagen 

Det har noterats i föreliggande studie att afasin begränsar samtalsämnen och förmågan att tala 

om exempelvis känslor.  Deltagarna gav även sken av att tycka, att 

kommunikationsproblemen är en av de svåraste variablerna att hantera. Till exempel 

uttrycktes denna känsla genom en beskrivning av att det hade varit lättare att tackla fysiska 

nedsättningar än nedsättningar som gäller kommunikation. Det kan tänkas att ändrade vanor i 

relationen såsom att innehållet i kommunikationen ändras och att det är svårt att prata med 

varandra, kan påverka den mentala hälsan negativt. Detta resultat bottnar i att flertalet av de 
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deltagare som nämnde kommunikationssvårigheter, fick ett lågt värde på MCS.  Även 

Grawburg et al. (2013) har funnit att nedsatt kommunikationsförmåga kan inverka på hur 

personer kommunicerar och innehållet i kommunikationen, vilket i förlängningen kan påverka 

relationen mellan den anhörige och personen med afasi. 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Studiedesign 

 

Valet av studiedesignen mixed method, har gett en helhetssyn av deltagarnas situation som 

inte hade kunnat uppnås med endast en kvantitativ eller kvalitativ metod. Det är en metod 

som inte har använts i någon större utsträckning i tidigare studier inom området. Att blanda 

två metoder ger ett djup till resultatet, och även ett bredare perspektiv på syftet (Bowling, 

2005; Klassen et al., 2012). Författarna anser att den valda metoden är valid och har uppfyllt 

de krav som ställdes för att besvara syftet i föreliggande studie.  

 

5.2.2 Deltagare 

 

Antalet deltagare har möjliggjort en mer grundlig analys av varje intervju och därmed gett ett 

djupare resultat. Antalet deltagare stämmer överens med vad som vanligtvis används för 

kvalitativa studier (Kvale & Brinkmann, 2009). Då deltagarna i föreliggande studie befann sig 

i ett stort spann vad gällde ålder, hur länge partnern haft afasi och graden av svårighet på 

afasin, samt en ojämn representation av könen förekom, blev resultatet belyst från olika 

perspektiv, men däremot svårt att generalisera. Genom att rekrytera väsentligt fler deltagare 

och att sätta upp inklusionskriterier, som skulle ha givit en mer homogen grupp, hade 

korrelationsberäkningar kunnat genomföras och generalisering av resultaten hade 

möjliggjorts. Till en början fanns inklusionskriteriet att personen med afasi skulle ha insjuknat 

för minst två år sedan, vilket dock plockades bort eftersom det visade sig svårt att rekrytera 

deltagare. För att få ett större urval av deltagare skulle författarna ha kunnat kontakta fler 

logopeder inom rehabiliteringen. Att kontakta afasigrupper var en tidskrävande procedur och 

hade kunnat effektiviseras genom att kontakta alla grupper under samma vecka för att på så 

sätt få ett större urval av deltagare. Detta tillvägagångssätt hade valts om författarna hade känt 

till att det var svårt att rekrytera deltagare. Trots svårigheter med rekrytering av deltagare så 

resulterade antalet slutligen i elva deltagare. 
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5.2.3 Etiska överväganden 

 

Deltagarna var medvetna om syftet med studien och hur deras resultat skulle redovisas. 

Samtliga skrev på ett samtycke och ingen ifrågasatte villkoren. Under intervjuerna framkom 

många personliga tankar och känslor av vilka några har lyfts i resultatet. Materialet har 

avidentifierats i största möjliga mån så att ingen utom deltagaren själv och författarna kan 

känna igen uttalandet. Deltagarna kunde möjligen ha uppfattat intervjutillfället som en 

pressad situation, då författarna var två till antalet medan deltagaren var ensam. För att 

undvika denna känsla hos deltagarna strävade författarna efter ett öppet klimat och lät 

deltagaren tala fritt utan avbrott.  

5.2.4 Undersökningsmaterial 

 

Hälsoenkäten SF-36 vållade svårigheter för vissa av deltagarna som hade svårt att förstå att 

frågorna handlade om deras egen hälsa orelaterat till en viss situation eller sjukdom. 

Författarna förklarade i dessa fall ingående hur deltagarna skulle tänka vid ifyllande av 

enkäten, varpå deltagarna förstod syftet. Bortsett från detta var det inga svårigheter att 

använda enkäten. Eftersom författarna innan intervjuerna hade läst på liknande studier för att 

få inspiration till intervjuguiden påverkades frågorna. Det positiva med detta tillvägagångssätt 

var att författarna visste vilka områden som skulle fokuseras på och därmed kan denna metod 

ses som valid. Det negativa kan vara att författarna möjligen har dragit för snabba slutsatser i 

de senare intervjuerna, då de tidigare fått liknande svar. Andra tillvägagångssätt hade kunnat 

innebära att frågorna varit mer öppna vad gällde vilka teman som skulle diskuteras, alternativt 

att deltagaren fick teman och skulle berätta öppet om dessa. Detta hade kunnat leda till att 

materialet kunde ha innehållit fler meningsbärande enheter och därmed skulle vissa resultat ha 

blivit mer tydliga för författarna, dock hade det då inte varit säkert att resultatet hade kunnat 

kopplas till studiens syfte. 

5.2.5 Procedur 

 

Förfarandet som beskrivs i manualen för SF-36 efterföljdes. Det var positivt att båda 

författarna var med vid varje intervju då spannet av frågor blev större. Det underlättade även 

resultatbearbetningen när båda varit med och visste vad som hade sagts. Det var även en 

fördel att använda sig av en konvergent insamlingsmetod, enligt mixed method, då det sparat 
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tid och deltagarna fick chans att själva diskutera båda två mätmetoder. Hade en provintervju 

skett inför studien, hade validiteten för intervjutillfällena stärkts.  

5.2.6 Analysmetod 

 

En ortografisk transkription ger en valid översättning från muntligt till skriftligt språk i 

föreliggande studie, eftersom innehållet i deltagarnas utsagor var det viktiga, och inte sättet de 

sa det på. 

 

Analysmetoden systematisk textkondensering, utformad av Malterud (2009), är grundlig och 

tydlig, dock tidskrävande. Metoden valdes eftersom den är väl beskriven och tycktes passa 

materialet i föreliggande studie. Analysen av intervjuerna baserades på meningsbärande 

enheter, vilka i sig ska kunna tas ur sitt sammanhang och fortfarande ha en betydelse. 

Deltagarna svarade dels på frågor och dels pratade de fritt. När de svarade på frågor blev 

deras svar inte alltid en meningsbärande enhet i materialet, men författarna tog uttalandets 

innebörd i beaktande vid bearbetningen av materialet. Resultatet av denna metod ledde till 

många subgrupper där inte alla var relevanta för syftet eller tillräckligt omfattande för att 

analyseras och generaliseras. Med så många subgrupper blev det stundtals svårt att 

kategorisera de meningsbärande enheterna, då flera av dem passade in under flera subgrupper. 

Det rådde konsensus mellan författarna angående kategorisering av meningsbärande enheter 

in i subgrupper, vilket stärker reliabiliteten. Däremot kan det diskuteras huruvida andra 

personer hade kategoriserat de meningsbärande enheterna på samma sätt redan från början. 

Då författarna från början hade ett tydligt syfte har de kategoriserat utefter detta för att stärka 

validiteten.  

 

Valet att jämföra insamlad data och att inte kvantifiera resultaten från intervjuerna, har 

bidragit till en djupare analys eftersom även enstaka åsikter har förts fram. Hade studien 

däremot haft ett större deltagarantal hade en kvantifiering kunnat bidra till ett resultat som går 

att generalisera på en större population. Data från intervjuerna har skiljt sig mellan deltagarna 

och har inte heller alltid överrensstämt med resultatet från SF-36. Denna skillnad har 

författarna använt för att beskriva att skillnader förekommer, som är ett resultat i sig. Denna 

svårighet med att resultaten skiljer sig åt har även beskrivits av Klassen et al. (2012). 
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5.2.7 Andra bedömare 

 

Det förelåg inte total överensstämmelse mellan författarnas och de andra bedömarnas 

kategorisering, men knappt hälften av citaten hade kategoriserats på samma sätt. De andra 

bedömarna styrker därmed till viss del föreliggande studies reliabilitet. Det var även många 

citat som inte kategoriserades på samma sätt, vilket problematiserats i litteraturen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Författarna är medvetna om detta problem, men har lagt stor vikt vid att 

diskutera innebörden av varje subgrupp och vilka meningsbärande enheter som ska placeras 

var. De citat som de andra bedömarna fick, var slumpmässigt utvalda och många utgjorde inte 

de tydligaste exemplen från subgrupperna, vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet nämnvärt. 

Utan ett slumpmässigt urval hade troligen resultaten varit mer koherenta med författarnas 

indelning, men hade däremot inte givit en sanningsenlig bild av det mångfacetterade 

materialet. 

5.3 Sammanfattande diskussion 

SF-36 är ett mått på hälsorelaterad livskvalitet och ett lågt värde på antingen den fysiska eller 

mentala skalan kan tolkas som en lägre livskvalitet. Föreliggande studie hade endast elva 

deltagare och därför kunde inte några allmänna slutsatser dras. Det går inte att säga säkert att 

det är funktionsnedsättningarna till följd av stroken som har medfört en försämrad livskvalitet 

hos de anhöriga, utan hälsan kan även ha påverkats av de rollbyten och de ändrade 

livsförväntningarna som stroken medfört, som Greenwood et al. (2008) beskriver. Andra 

tillstånd än afasin, som exempelvis rörelsehinder, kan också orsaka en lägre livskvalitet. De 

spridda fynden i föreliggande studie kan tyda på att olika personer reagerar på olika sätt i 

olika situationer, vilket stämmer överens med de varierande fynden från litteraturen (Ratcliffe 

et al., 2013; Salin et al., 2009; Tooth et al., 2008). Något som kan noteras från resultaten är att 

livet och den hälsorelaterade livskvaliteten påverkas nämnvärt av att leva med en partner som 

drabbats av stroke och efterföljande afasi, vilket även Cranfill och Harris Wright (2010) samt 

Kniepmann och Harlacker Cupler (2014) har funnit. Faktorer som kön, sysselsättning och 

ålder tenderar till att ha viss betydelse för resultatet på MCS i SF-36; män, yrkesverksamma 

samt personer i pensionsåldern har något sänkt livskvalitet. Det finns starkare tendenser till, 

att ju svårare afasi, desto lägre skattar den anhörige sin mentala hälsa. Andra faktorer som har 

uppmärksammats under intervjuerna och sedan visat sig vara återkommande teman för en 

lägre livskvalitet är hög börda i hemmet, färre gemensamma aktiviteter som par samt en 
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försämrad kommunikativ vardag. Trots kommunikationsstrategier överväger det negativa i att 

kommunikationen är påverkad det positiva i att det fungerar ibland. 

 

Sju av elva deltagare beskrev psykiska besvär i intervjun och alla dessa hade ett lågt värde på 

MCS, vilket tyder på att de hade god självkännedom angående sin livskvalitet. Likaså talade 

de, med högre värde på MCS, om att de i nuläget mådde bra. Faktorer som tycks positiva för 

individens livskvalitet är acceptans, afasins svårighetsgrad och tid sedan insjuknande. 

5.4 Slutsats 

Det finns tendenser till att den hälsorelaterade livskvaliteten kan påverkas negativt av att leva 

tillsammans med en person som har afasi. Resultatet i föreliggande studie pekar på att män, 

yrkesverksamma och personer i pensionsålder är riskgrupper för en lägre livskvalitet. Utöver 

riskgrupperna finns vissa faktorer som tycks bidra till en lägre livskvalitet. Dessa faktorer är 

en svårare afasi, en hög börda i hemmet, färre gemensamma aktiviteter som par samt en 

generell försämring av kommunikationen i vardagen. Faktorer som ökar chansen för en högre 

livskvalitet kan vara en lättare afasi som funnits en längre tid samt accepterande av den nya 

livssituationen.   

5.5 Framtida studier 

Framtida studier inom området rekommenderas, då det varit mycket uppskattat av deltagarna 

att de uppmärksammats. För att få ett mer generaliserbart resultat rekommenderas studier 

vilka involverar fler deltagare som ingår i homogena grupper vad gäller tid sedan partners 

insjuknande, ålder, kön och sysselsättning, som sedan jämförs mot varandra. Att fortsätta 

använda en mixed method rekommenderas, då det ger en helhetsbild av den anhöriges 

situation. Det kan även tänkas att framtida studier fokuseras djupare på de områden som 

identifierats i föreliggande studie, genom exempelvis enkäter, gruppintervjuer eller mer 

djupgående enskilda intervjuer. Författarna anser att forskare i framtida studier skulle kunna 

kartlägga situationen och i förlängningen motverka låg livskvalitet, med speciellt fokus på 

mental och psykisk hälsa, hos anhöriga till personer med afasi.  

5.6 Kliniska implikationer 

Resultaten från föreliggande studie kan vara av vikt att känna till för logopeder och annan 

vårdpersonal som möter anhöriga till personer med afasi. Anhöriga tenderar till att ibland 

känna sig bortglömda i vårdmötet vilket kan skapa stress och ovisshet. I det initiala skedet 



 
 

35 
 

händer mycket och det blir svårt för den anhörige att komma ihåg all information som ges, det 

är därför av vikt att kontinuerligt prata med, och informera den anhörige. Att se till alla parter 

som är involverade i sjukdomen kan gynna det framtida samarbetet och hälsan för både 

patient och anhörig.  
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Bilaga 1  

Förenklat informationsbrev till personer med afasi 

 

Information om uppsats 

Vi heter Frida och Sanna. Vi ska skriva en uppsats. Den kommer att handla om 

hälsa. Vi vill träffa partners till personer med afasi. Vi vill fråga din man/fru om 

han/hon vill träffa oss. Vi kommer ställa frågor till honom/henne. Skulle vi 

kunna få telefonnummer till din partner?  

Du får med dig ett brev med mer information. Detta kan din partner läsa. Vi 

ringer din partner om någon vecka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 2  
 

Informationsbrev 

 

Information gällande deltagande i studien ”Hälsorelaterad livskvalitet hos anhöriga till 

personer med afasi” 

 

Hej! 

 

Våra namn är Sanna Krögerström och Frida von Eichwald och vi är studenter på logopedprogrammet i 

Linköping. Som examensarbete har vi valt att skriva om hur anhöriga till personer med afasi uppfattar 

sin livssituation samt livskvalitet. I nuläget finns inga svenska studier om hur de anhöriga uppfattar sin 

hälsa när deras anhöriga insjuknat i afasi och vi hoppas att denna studie kommer att öka kunskap och 

förståelse för detta.   

 

Vi har kontaktat dig då du är anhörig till en person som haft afasi mer än ca 2 år och därför är aktuell 

för deltagande i studien. Väljer du att delta så kommer vi att träffas vid ett tillfälle under vintern/våren 

2014. Mötet kommer att ske på plats som bestäms av alla inblandade parter.  

 

Under mötet kommer du att svara muntligt på ett antal intervjufrågor samt att fylla i en hälsoenkät 

(SF-36). Under tillfället kommer vi att spela in det som sägs för att underlätta analys och bearbetning. 

Data kan komma att sparas vid enheten för logopedi på Linköpings universitet. Intervju- och enkätsvar 

kommer att redovisas på gruppnivå och inga enskilda resultat kommer att kunna spåras. Dina svar 

kommer att behandlas på ett sådant sätt att din anonymitet bevaras.  

 

Medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas. Redan insamlat material tillhör dock 

studien och kommer att användas i resultatet. Om du ger ditt samtycke till att delta i studien kommer 

vi be dig att skriva på ett samtyckesbrev vid intervjutillfället. 

 

Vi kontaktar dig via telefon en kort tid efter att du mottagit detta informationsbrev. Väljer du att delta 

bestämmer vi vid detta tillfälle tid för mötet.  

 

Har du några frågor eller funderingar innan dess är Du välkommen att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar, 

 

Sanna Krögerström      Frida von Eichwald     



 
 

 
 

XX@XX      XX@XX  

07X-XXXXXXX            07X-XXXXXX 

 

Handledare: Inger Lundeborg Hammarström, leg. logoped och universitetslektor.  

XX@XX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 3  

Samtyckesblankett 

 

Samtycke till deltagande i studien ”Hälsorelaterad livskvalitet hos anhöriga till personer 

med afasi” 

 

 

 

Undertecknad ger sitt godkännande till att delta i studien. 

 

 

……………………………. 

Ort och datum 

 

…………………………… 

Underskrift 

 

……………………………. 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 4 

Formulär utformat av författarna 

 

Ålder:   ______________________ 

Civilstånd:   ______________________ 

Huvudsaklig sysselsättning: ______________________ 

Högsta avslutade utbildning: ______________________ 

 

 

 

Skattning av din partners förmåga att uttrycka sig. 1-10, där 1 är oförändrad 

och 10 kraftigt nedsatt. 

 

1                                                10 

 

 

Skattning av din partners förmåga att förstå. 1-10, där 1 är oförändrad och 10 

kraftigt nedsatt. 

 

1                                                          10 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 5  

Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Allmänt om dig och personen med afasi 

Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du och X varit ett par? 

Hur länge har din anhörige haft afasi? 

Hur fick din anhörige afasi? 

Berätta hur det gick till när din anhörige blev sjuk?  

Skattning av personens svårigheter på VAS-skala 

- uttrycksförmåga 

- förståelse 

Hur ofta träffar du personen med afasi?  

 

Din arbetsbelastning/din del i sjukdomsförloppet 

Har du fått stöd? 

- Vilket sorts stöd har du fått?  

Har du fått information om afasi?  

- Vilken typ av information har du fått om afasi?  

- Vad visste du om afasi innan din anhörige drabbades? 

Hur mycket ansvar har lagts på dig under rehabiliteringen? 

Hur mycket ansvar ligger på dig nu gällande vård och omsorg? 

Är det någon speciell del av stroken/afasin som varit mer stressig än andra? 

Är det någon speciell del av stroken/afasin som varit mer positiv än andra? 

 



 
 

 
 

Du och personen med afasi, relation och socialt liv 

Hur är relationen er emellan idag? 

Hur var relationen er emellan före stroken? 

Hur ser det sociala livet (familj, vänner) ut idag? 

Hur var det sociala livet före stroken? 

Hur fungerar kommunikationen med personen med afasi?  

Hur mycket ansvar ligger på dig i vardagen?  

 

Din vardag och hälsa 

Hur mår du? 

- Om du tänker bort kroppens krämpor, hur mår du då? 

- Varför tror du att du mår som du gör? 

Hur påverkas din vardag av din anhöriges hälsa? 

Hur påverkas ditt mående av din anhöriges hälsa? 

Hur påverkas din hälsa av er livssituation? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


