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Sammanfattning    
Talet består inte enbart av ord. Förståelsen av tal innefattar mycket mer än 
igenkännandet av ord. Talspråket omsluts av ”klang” som ger uttrycksfullhet utöver det 
verbala. Vid afasi har man minskad förmåga till språklig kommunikation. Eftersom 
kommunikation bygger på utbyte mellan två eller flera parter, så påverkas även 
närstående av kommunikationsproblemen när någon drabbas av afasi.  
 
Närstående betraktas som resurs i omvårdnaden från vårdens sida och de glömmer ofta 
själva sina egna behov. Vi vill undersöka och beskriva erfarenheter hos närstående om 
de förändringar som blir när någon nära drabbas av afasi och hur man finner vägar till 
kommunikation.  
 
Vi har gjort en intervjustudie där vi intervjuat närstående till personer som drabbats av 
afasi. Resultatet, som presenteras i nio teman, visar att närstående upplever 
kommunikationsproblemen som en svårare förlust än en fysisk funktionsnedsättning. 
Det är en stor förlust när par tappar förmågan att bekräfta varandra genom samtal. 
Närstående upplever också en ökad bundenhet på grund av den afasidrabbades ökade 
behov av fysisk och psykisk närhet. Vi vill särskilt belysa bristen på stöttning och 
information från vården. Närstående har själva fått skaffa information om afasi och 
behandlingsmetoder och efter hemkomsten har det varit svårt för den som drabbats av 
afasi att få hjälp med talträning från den professionella vården.  
 
Närstående är en grupp som utför ett stort och betydelsefullt arbete i vården. För den 
som drabbats av afasi är det positivt för tillfrisknande och motivation att ha de 
närstående hos sig, men även närstående behöver stöttning för att orka med. Det har 
satsats mycket resurser för att förbättra deras situation, men det saknas system för att 
följa upp effekterna av stödet och det finns ingen mall för att bedöma närståendes 
behov.   
 
Nyckelord: Närstående, Afasi, Intervjustudie 



                                                                                Byta ett ord eller två 
Gjorde det lätt att gå. 
Alla mänskors möte 
Borde vara så. 

                  
 Hjalmar Gullberg. 
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INLEDNING 

Vi har valt att skriva om hur närstående till en person som har drabbats av afasi kan 
uppleva sin livssituation tillsammans med den afasidrabbade. Vi arbetar som 
sjuksköterskor inom kommunens hemsjukvård1 sedan en längre tid. Det händer ofta att 
vi träffar vårdtagare som drabbats av stroke med afasi som funktionshinder, samt deras 
närstående. Det finns en del skrivet om dem som drabbats av afasi, men det ser inte ut 
att finnas någon forskning alls, om hur det är att leva som närstående till en person med 
afasi. Vi är intresserade av att förbättra stöd- och vårdinsatser för de här familjerna, och 
tycker det kan vara bra för framtiden, om vår uppsats kan ge kunskap som kan 
underlätta för närstående att klara av sin vardag.   
 
BAKGRUND 

Vårt behov av att kunna tala. 
Talet består inte enbart av ord. Det består också av yttranden – en yttring av hela ens 
mening med ens hela varelse. Förståelsen av dessa innefattar betydligt mycket mer än 
det blotta igenkännandet av ord. Även om orden, de verbala konstruktionerna, kanske 
inte förmedlar något till den som har en försämrad språklig förmåga, är talspråket oftast 
fyllt av ”klang”, omslutet av en uttrycksfullhet som går utöver det verbala (Sacks, 
1985). Den som blir skadad i sin språkliga förmåga blir ofta mycket lyhörd för klang 
och känsla i språket. Man låter sig inte luras av orden, utan förstår istället den spontana, 
ofrivilliga uttrycksfullhet som följer med orden. Dessa uttryck som inte kan simuleras 
eller användas falskt, på det sätt som man kan med ord.    
 
Kommunikation kan definieras som utbyte av meningsfulla tecken mellan två eller flera 
parter. Begreppet kommunikation kommer från latinska communicare som betyder ”att 
göra något gemensamt”, ”göra någon annan delaktig i”, ”ha förbindelse med”(Eide& 
Eide 2008). Thornquist (2001) beskriver kommunikation som ömsesidigt utväxlande av 
mening. Hon citerar Rommetveit som skriver att personer som deltar i en 
kommunikationshandling på sätt och vis utgör förutsättningar för varandra. Meningen 
växer fram genom dialogen just genom att parterna bemöter och bygger på varandras 
bidrag. Språk beskrivs av Borenstein (1988) som människans speciella förmåga till 
kommunikation med ord. 
 
Afasi. 
Afasi innebär reducerad förmåga till språklig kommunikation. Att kommunicera bra 
med en afasidrabbad kan vara en stor utmaning. Det kräver både kunskap om patientens 

                                                 
1 Kommunens ansvar för hemsjukvård omfattar den som bor på särskilt boende, vistas på 
dagverksamhet eller bor i ordinärt boende och har behov av att vård ges i hemmet, oavsett ålder. 
Den innefattar sjukvård tom sjuksköterskenivå,  rehabilitering och hjälpmedel. 
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sjukdom, förmåga att leva sig in i patientens situation och förmåga att behärska ett 
nyanserat register av kommunikationsstrategier2 (Eide & Eide 2008).   
 
Enligt Norrving och Terènt (2001) är afasi en språkstörning, orsakad av skada på något 
av de områden i hjärnan som styr de språkliga funktionerna. Vanligtvis sitter dessa 
funktioner i vänster hjärnhalva. Patienten får svårt att tala och använda sitt språk. 
Afasi ´ (grek.aphasi` a  “mållöshet”, av nekande), benämning på störning i hjärnans 
symbolfunktion, främst språket. ( Nationalencyklopedin 2007). 
Varje år drabbas cirka 12 000 personer i vårt land av afasi. Av dessa är cirka en 
tredjedel i yrkesverksam ålder (Afasiförbundet, 2008). 
 
Afasi är ett språkligt funktionshinder. Det kan vara svårt att hitt rätt ord, att hitta orden 
alls eller att få orden till en mening. Talet blir ibland sluddrigt och ibland kan ord och 
meningar bli obegripliga. Det kan också medföra svårighet att uttrycka sin vilja och att 
svara på och få svar på frågor. Det kan även bli svårt att ta emot tröst vid oro och rädsla. 
Vidare kan det vara problematiskt att ta emot och förstå information. Den som drabbats 
av afasi behöver god tid på sig för att svara, och blir därför ofta stressad. Afasi kan även 
innebära svårigheter med att läsa och skriva. Detta kan utgöra stora problem i vardagen, 
till exempel att göra ärenden på posten, handla med mera. Språket har också en viktig 
social funktion i exempelvis samvaro med familj och vänner. Att mista språket är att 
mista en del av sin identitet och integritet, man blir utlämnad åt andra och sårbar. Risk 
för isolering föreligger (Norrving & Terènt, 2001).  
 
Enligt Nyström (2006), är de mest förödande konsekvenserna av afasin de som drabbar 
samspelet med andra människor. Samtal förutsätter att vi förstår symboler och tecken 
likadant som dem vi kommunicerar med. Kommunikation förutsätter också förmåga att 
påverka andra människors förståelse, liksom att vi förstår andra människor.  Eftersom 
afasi innebär att förmågan att använda symboler drabbas på ett förödande sätt, får afasin 
också stora konsekvenser för mellanmänskliga relationer. Förlusten av symboler 
innebär att försöken till meningsutbyte med andra kräver stor ansträngning och ofta 
misslyckas, vilket i sin tur leder till ensamhet, förödmjukelse och känslor av 
främlingskap. 
 
Tropp Ehrblad (1982) berättar om sin egen afasi, som numera läkt ut. Hon berättar även 
att afasi kan uppträda i många olika former. Det finns afasidrabbade personer som inte 
förstår orden när de hör dem, men som talar utan svårighet. När andra talar låter det som 
ett främmande språk för dem, trots att de själva använder samma ord. Andra talar 
flytande men uppfattar inte vad de själva säger och hör inte att de säger fel, de blandar 
ofta in ord i sitt tal som påverkat deras språk, exempelvis från sitt yrkesverksamma liv. 
Ord och meningar som det finns gott om i hjärnans ordlager tar överhanden i den 
allmänna röran, de tillverkar också ofta egna ord. En del av dem som drabbats av afasi 
kan inte skriva och somliga förlorar inlärda handlingsmönster, vet till exempel inte hur 
man sätter nyckeln i låset. Det finns människor som är helt klara i huvudet men som inte 
kan skilja mellan en kniv och en gaffel, det kan ta timmar att känna igen ett välkänt 
föremål.  
 
                                                 
2 Vi har sökt i biblioteket och på databaser och även på google för att hitta kommunikationsstrategier vid 
afasi. Vi har dock inte funnit dessa beskrivna.  
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Om man inte förstår, inte kan uttrycka sig. Om världen inte längre ger sig till 
känna med alla de invanda föremål som för oss friska i världen, vad finns det då 
kvar? Om allt det som tidigare varit välkänt har blivit främmande, och 
kommunikationen med omvärlden är helt och hållet avskuren, då måste själen 
känna sig fångad i ett ogenomträngligt fängelse. Det måste vara den ensammaste 
själ i världen! (Tropp Ehrblad, 1982 s. 124) 

 

Att vara närstående till någon som drabbas av stroke med afasi. 
I den här uppsatsen har vi valt att kalla dem som finns nära en individ som drabbats av 
ohälsa för närstående. Det handlar om någon som bryr sig om och som den drabbade 
litar på, en partner, en förälder, ett vuxet barn eller en vän. 
 
Kirkevold och Strömsnes Ekern ( 2003) har belyst samspelet mellan familjemedlemmar, 
hur de enskilda individerna och familjen ömsesidigt påverkar varandra. Familjen kan 
påverka de enskilda medlemmarnas hälsa både positivt och negativt och när någon i 
familjen drabbas av sjukdom påverkar detta hela familjen. Familjestrukturen har 
förändrats över tid. I jämförelse med den kärnfamilj som förr skapades är 
familjekonstellationen nuförtiden mer flytande. Hur påverkar detta familjen när någon 
blir sjuk (Kirkevold & Strömsnes Ekern 2003). 
 
Enligt Eide och Eide (2008) påverkar sjukdom och kris alltid relationen till de 
närstående. När en individ drabbas, drabbas också de anhöriga. Både anhöriga och 
patient får krisreaktioner som måste mötas och förstås. När en familjemedlem blir sjuk, 
förskjuts balansen i familjen. Förluster av alla slag utsätter personligheten för 
belastningar och kan inleda krisreaktioner. Att i sådana situationer ge god och tillräcklig 
information är oftast den viktigaste kommunikativa utmaningen när det gäller själva 
händelsen eller sjukdomen. 
 
Kirkevold och Strömsnes Ekern (2003) hänvisar vidare till Evans som menar att stroke 
bör ses som en familjesjukdom på grund av dess återverkningar på hela familjen. Man 
måste både se till familjen som helhet och till enskilda familjemedlemmar, för att få 
insikt i hur stroke påverkar livssituationen i familjen. Engström och Söderberg (2007) 
har gjort en undersökning om den positiva inverkan det har på patientens tillfrisknande 
att ha närstående omkring sig vid och efter en krisartad sjukdom. Situationen är 
emellertid inte oproblematisk. Wyller et al (2001) har nämligen kommit fram till att 
närstående till strokedrabbade uppvisar lägre välbefinnande än en referensgrupp av 
befolkningen av äldre personer. Graden av välbefinnande var inte relaterade till den 
drabbades skada, utan till de närståendes ansvar. Chambers-Evans (2002) tar upp en 
annan aspekt av situationen som närstående. Anhöriga behöver ibland fungera som 
förespråkare för patienter som är oförmögna att tala för sin sak, och själva medverka i 
komplexa beslut, i en ibland kaotisk miljö. Den rollen kan vara ett etiskt dilemma. 
 
Det finns även litterära skildringar av hur det kan vara att plötsligt bli närstående till en 
person som drabbats av afasi. Nordenstam (2007) skriver om hur det var att vara dotter 
när pappa drabbas av stroke vid 54 års ålder.  ”Tage överlevde, men pappa- som jag 
kände honom – dog den natten på sjukhuset, och det har känts bra att jag tog adjö av 
honom och den relation jag hade till honom som frisk. För pappa dör inte den natten 
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som vi alla tror han ska göra. Mot alla odds vaknar han ur 
medvetslösheten”(Nordenstam, E, 2007 s.12). ”Jag hade ingen aning om att man kunde 
vakna upp ur en medvetslöshet som en ny person. Jag var grundlurad av naturen eller 
livet självt” (s.15). I det här fallet levde författarens far i 12 år efter stroken. Författaren 
uppskattade att få vara med i en anhöriggrupp för vuxna barn, ”en samling okända 
människor som man har så mycket gemensamt med”. Hon berättar vidare att hon saknar 
det som tidigare var så självklart, att pappa kunde ställa upp och hjälpa till då det 
behövdes. Nu är det tvärtom så att pappa behöver hjälp med allt. Hennes pappa var 30 
år äldre än hon själv, men efter hans sjukdom märktes inte det längre. Många byter så 
småningom roll med sina föräldrar men oftast inte så tidigt och fort (Nordenstam, 
2007). 
 
Franzen–Dahlin (2007) har undersökt den psykiska hälsan och livssituationen hos 
närstående till strokepatienter. Hon har kommit fram till att det är mer psykiskt 
påfrestande att dela vardagen med någon som till exempel är personlighetsförändrad 
eller har afasi, än med någon som inte kan gå själv. Det är även en stor förlust att som 
par tappa möjligheten att bekräfta varandra genom samtal. Det kan handla om allt från 
småprat till djupa diskussioner.  
 
Intresset för närstående kommer att öka eftersom eftervården mycket beror på dem. I en 
studie skapades grupper med anhöriga som träffades sex gånger för att lära sig mer om 
stroke. Men det var samtalen mellan personerna i grupperna efter undervisningen som 
gav mycket för deltagarna. Deltagarna förstod att de inte var ensamma i sin situation, att 
de inte var ensamma om sina känslor och sin frustration. Det kom också fram vad som 
skulle underlätta för de anhöriga eftersom den hjälp hemtjänsten erbjuder inte alltid 
känns adekvat. Högt på önskelistan stod ledsagarservice samt avlastning. Närstående 
har olika behov i olika skeden av sjukdomen. I början vill den närstående bara att den 
som blivit sjuk ska överleva, sedan kommer frågor upp om hur ytterligare stroke kan 
förebyggas och vilken praktisk hjälp man kan få i hemmet. Om de närstående ska vara 
en del i vården måste de få stöd så inte de också blir sjuka (Franzen-Dahlin, 2007). 
 
Käckers (2007) forskning visar, hur de som finns nära patienter med hjärnskador kan 
låsa respektive låsa upp kommunikationen med hjälp av kroppsspråk exempelvis. 
Närhet kan låsa upp kommunikationen och att vara distraherad kan låsa den och så 
vidare. Det måste hos omgivningen finnas en lyhördhet för och en förmåga att se och 
kunna läsa av kroppsspråk. Resultatet visar att kommunikationen öppnas av att det finns 
ett ömsesidigt engagemang och ett intresse, samt av att det finns en förväntan på att det 
ska gå att kommunicera. Thornquist (2001) skriver att en reducerad förmåga att 
kommunicera ökar behovet av mänsklig kontakt. 
 
Kirkevold (2003) problematiserar det faktum att närstående betraktas som en resurs i 
omvårdnaden av den strokedrabbade, men att ingen från vårdens sida tänker på 
närståendes speciella behov. Även från de närstående riktas uppmärksamheten i första 
hand mot patientens behov och rehabilitering. De är mest intresserade av att på bästa 
sätt bistå sin sjuka familjemedlem. De glömmer ofta de egna behoven, men när de blir 
tillfrågade, berättar de om en förändrad livssituation med oro, nedstämdhet och nedsatt 
psykiskt välbefinnande.  
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PROBLEMFORMULERING  

Afasi är ett relativt vanligt funktionshinder som förändrar livssituationen både för den 
person som blivit sjuk och för de närstående. På den närstående ställs ofta stora krav, 
men det är svårt att hitta studier om hur de närstående själva ser på sin situation och 
vilka behov man kan ha som närstående. Vi vill undersöka erfarenheter hos närstående, 
om de förändringar som blir för dem och hur man kan finna vägar för att kommunicera.  
Frågeställning: Hur erfar närstående sin livssituation när en anhörig drabbats av afasi? 
 

SYFTE 

Syftet är att beskriva närståendes situation när en person drabbas av afasi.   
 

METOD 

Vi har inte funnit någon tidigare forskning om hur det är att leva som närstående till 
person med afasi, trots upprepade sökningar i Cinahl, MeSH, Medline, PubMed med 
flera. Vi använde sökord aphasia+ relatives, close friend och extended family. De 
studier vi fann hade ett patientperspektiv. Därför har vi valt att göra en intervjustudie 
där vi har intervjuat närstående till personer som har drabbats av afasi. För att få en bild 
av deras levda erfarenhet har vi valt att låta studien vila på ett livsvärldsperspektiv. 

Livsvärldsperspektivet 
Wiklund (2003) skriver att det vårdvetenskapliga begreppet livsvärld kommer från 
fenomenologin. Livsvärlden är hela den verklighet som vi lever i, men den är inte 
likvärdig med den fysiska verkligheten. Livsvärlden är verkligheten som vi upplever 
den genom våra sinnen och våra kroppar, det vill säga världen som vi lever den. Det vi 
möter i världen av ting, människor och företeelser erfars på ett speciellt och unikt sätt av 
varje människa i livsvärlden. Att uppsatsen skrivs inom ramen för ett 
livsvärldsperspektiv innebär således att de närstående får berätta om sin livssituation så 
som de själva erfar den. Vi människor tillskriver nämligen verkligheten olika 
föränderliga egenskaper, betydelser, värden, dimensioner och bruk (Wiklund 2003). 
 
Ett livsvärldsperspektiv innebär således att människors vardagsvärld och dagliga tillvaro 
uppmärksammas. Det innebär att forskaren bör bemöda sig om att se, förstå och 
beskriva, samt analysera världen, eller delar därav, så som den erfars av människor 
(Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

Datainsamling 
Vi började vår studie med att studera intervjuteknik enligt Kvale (1997). Efter att ha 
planerat studien tillsammans med vår handledare, började vi leta informanter. En del av 
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de intervjuade hade vi kontakt med sedan tidigare genom vårt arbete, och några har vi 
fått kontakt med via afasiförbundet. Vi kontaktade afasiförbundets ordförande i Södra 
Älvsborg och informerade muntligt om vår studie, samt frågade om hon kunde förmedla 
kontakt med närstående till afasidrabbade, både män och kvinnor. Hon ringde sedan upp 
oss och lämnade namn och telefonnummer på närstående som ville vara med i studien. 
Vi kontaktade de närstående och frågade om de ville delta i studien. Intervjuerna 
gjordes personligen, enskilt, och spelades in på band. De närstående fick bestämma var 
det passade bäst att vara, några ville vara i sitt hem, några kom hem till oss och några 
intervjuades på vår arbetsplats. De närstående fick bestämma en tid som passade dem. 
Intervjuerna gjordes på tid och plats där det var lugn och ro. Vi ställde en öppen fråga 
om hur det kändes och hur de upplevt situationen när X drabbades av afasi. 
Följdfrågorna var: ”Vad tänkte du? Hur har livet förändrats för dig? Hur påverkar det 
dig i dag och hur gör ni för att kommunicera”. Se bilaga 1. Intervjuerna varade mellan 
trettio till sextio minuter. Vi skrev sedan ut intervjuerna i sin helhet. Vi gjorde 
intervjuerna var för sig. Först gjorde vi varsin provintervju, som vi lyssnade på och 
skrev ut. Dessa intervjuer ingår i resultatet. Vårt mål var att göra minst tio intervjuer, för 
att få ett tillräckligt stort material. Totalt har 12 närstående till personer som drabbats av 
afasi intervjuats. Ingen av de tillfrågade tackade nej till att vara med i studien, några 
sökte själva upp oss och bad att få vara med. Vi strävade efter att få informanter i olika 
ålder, med olika relation till den som drabbats av afasi och av olika kön. Informanterna 
är i ålder från 35 till 73 år, 9 kvinnor och 3 män. De har haft olika relation till den 
drabbade, till exempel make, maka, syskon, barn, förälder eller nära vän. Även de 
drabbade har haft skiftande ålder från 25 – 88 år, av dessa var 9 män och 3 kvinnor.  

 

Analys av data 
Alla intervjuerna lästes flera gånger av oss båda två och meningsbärande enheter togs 
fram. Genom att jämföra likheter och skillnader kunde innebörden föras ihop till teman 
och subteman enligt modell av Granskär och Höglund-Nielsen (2008). 

 

Etiska överväganden 
Allt deltagande har varit frivilligt. För några av de drabbade var vi involverade i vården.  
I dessa fall tillfrågades de närstående om detta faktum skulle påverka svaren, men de 
har inte ansett att så var fallet. Några har i stället uttryckt tacksamhet för att de fått 
berätta.  
 
De närstående informerades muntligt och skriftligt om syftet med studien och att 
deltagandet var helt frivilligt.  
Vi har inte sökt etiskt tillstånd, eftersom detta inte var nödvändigt vid tidpunkten när 
intervjuerna gjordes. 
 
Inga obehöriga har haft tillgång till band eller utskrifter. Alla personnamn i det material 
vi använt har ändrats.  I och med att vi brutit ner materialet i meningsbärande enheter, 
och sammanfört det med liknande meningsbärande enheter från andra intervjuer, menar 
vi att individen i materialet inte skall kunna identifieras av andra.  
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RESULTAT 

”Livet gör såna vurper med en”. Så beskriver en av de intervjuade sin upplevelse av hur 
det är att leva som närstående till en person med afasi.  
 
Resultatet presenteras utifrån 9 teman och deras subteman, som belyser hur det är att 
leva som närstående till person med afasi.  

 
 Att inte förstå och inte bli förstådd 
 Att inte förstå 
 Att inte bli förstådd 

 
 Förlust och saknad 
 Förlust av gemensamhet 
 Förlust av det sociala sammanhang som man tidigare ingick i. 
 
 Förändrad personlighet 
 
 Bundenhet 
 Fysisk bundenhet 
 Psykisk bundenhet 
 
 Förändrad relation 

 
 Att inte bli sedd 
 Att inte bli sedd av den afasidrabbade 
 Att inte bli sedd av den professionella vården 
 
 Att få eller inte få adekvat stöd 
 Stöd på sjukhus 
 Stöd i hemmet 
 Bristande stöd på sjukhus 
 Bristande stöd i hemmet 
 
  Att finna andrum 

 
 Att hitta alternativa metoder till förståelse 
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 Att inte förstå och inte bli förstådd. 
Att inte förstå och att inte bli förstådd beskrivs av de närstående som frustrerande och 
stressande. De upplever ofta den bristande möjligheten till kommunikation som tyngst i 
hela situationen. 
 

 Att inte förstå 
De närstående beskriver hur svårt det är att inte förstå den som har afasi. De uttrycker 
att det är frustrerande, stressande och de känner sig ledsna över att inte kunna föra ett 
samtal. De får ställa många frågor och gissa och kanske inte alltid förstå ändå.  

 
Sen att vi [de närstående tillsammans] åkte hem med huvet fullt i funderingar om vad han 
ville och så, det - det fick ju vi ta och diskutera oss fram till. 
 

Ofta fattas orden och de ord som kommer kan vara fel. De närstående för en dialog med 
sig själva när det inte går att få svar. De använder uttryck som ”jättejobbigt” och 
”jättesvårt”, de beskriver känslor av frustration. Närstående flyr ibland situationen 
genom att byta samtalsämne för att man inte orkar.  
 

Att han kanske inte kan beskriva för mig kanske vad han menar alltid eller vad han tycker 
och tänker och så där. Det är ju väldigt svårt att få fram, utan det blir ju bara oftast 
enkla saker på nåt vis. Så kan jag känna det. 
 

Många av de närstående påtalar att det är mycket lättare att hantera det fysiska 
handikappet än afasin. 
 

[d]et är den viktigaste samvaron man har, det är att man kan prata med varandra. Allt 
annat spelar ingen roll tycker jag. Att han sen satt i rullstol, där kunde han sitta hela 
livet, men att vi inte skulle kunna prata med varandra det fattade jag inte hur jag skulle 
orka. Det tyckte jag var fruktansvärt. 

 
 Att inte bli förstådd. 
Försöken till samtal bygger ofta på att närstående upprepar och formulerar om det som 
sägs. Det blir mycket tjat och förklarande. Den närstående får prata sakta och ta god tid 
på sig. Framför allt när den afasidrabbade inte kan ta emot instruktioner och inte förstår 
sig på hjälpmedel för kommunikation, till exempel bilder eller skriven text. 

 
[d]å fick man ju tala om vad det var som hände och då efter en stund så kunde han ju 
förstå, tror jag, att det var så… Men jag vet inte. 

 
 

 Förlust och saknad. 
Närståendes känsla av saknad orsakas inte bara av förlusten av ett gemensamt språk, 
utan även ett begränsat deltagande i sociala sammanhang och framtidsplaner som inte 
kan realiseras är faktorer som bidrar till känslan av saknad.  
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 Förlust av gemensamhet. 
Alla de intervjuade uttrycker saknad över möjligheten att kommunicera och föra ett 
samtal, de uttrycker sorg över förlusten av ett gemensamt språk 

 
Ja, det var ju sorg alltså. Pappa har alltid varit, som jag sa, jag har haft en bra 
kommunikation med honom. Han är ju kommunikativ så, så att det var sorgligt att inse 
det. 

 
Ofta begränsas kommunikationen till att enbart handla om rent konkreta saker här och 
nu. Närstående kan inte få svar på frågor och funderingar. Det går framför allt inte att 
diskutera känslor och andra abstrakta frågor. 

 
Men det är en stor saknad man känner av den gamle Sven så att säga, min pappa, det är 
ju bara en del av honom som jag kan, så att säga, få kontakt med på nåt sätt. 

 
 Detta får som följd att det är svårt att känna samförstånd. Den person som har afasi är 
inte delaktig i diskussioner och vardagliga beslut. Möjligheten till kontakt via telefon är 
ännu mer begränsad. 

 
Det är väl kontakten med henne det är väl det som har förändrats. Man kan inte bara 
ringa upp och höra hur det är. Innan hade vi daglig kontakt nästan och det har vi inte 
nuförtiden. När man inte kan ringa. 

 

 Förlust av det sociala sammanhang som man tidigare ingick i. 
Situationen innebär en omställning för de närstående, en del beskriver det som att livet 
har vänts upp och ner. Planer man hade för framtiden kan bli svåra att förverkliga. 
Den person som drabbas av afasi blir också lätt uttröttbar och orkar inte som tidigare. 
Detta ger en annan livssituation och det blir svårt att delta i aktiviteter tillsammans med 
närstående som tidigare. Närstående och den som har afasi passar inte alltid in i sitt 
gamla umgänge längre. Det kan innebära förändring vad det gäller intressen och 
aktiviteter och de närstående saknar ”det liv man hade”. 

 
Vi kan inte gå vartsomhelst, det är ju så, han vill inte…han tycker inte om att vi går till 
nån samling eller vi åker och hör på konsert eller…han klara inte av det. 

 
 
 Förändrad personlighet. 
Närstående upplever att förhållandet blir begränsat. Den afasidrabbade får ofta svårt att 
förstå andra personer även emotionellt. 

 
[a]nnars har han ju blivit väldigt mycket personlighetsförändrad. Och det trodde inte jag 
när han skulle komma hem. För det .. det  blev tungt många gånger för det finns ingen 
utanför Bengt jag är där för att hjälpa jag ska inte gå någonstans  
 

Många beskriver personlighetsförändringar med humörsvängningar och 
misstänksamhet, ibland förekommer vulgära eller sårande kommentarer mot de 
närstående eller andra i omgivningen.  
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Allan var en positiv glad sån här liksom skojig människa, och allt det här ”skojiga” 
förstärktes jättemycke, så det blev ju många…hårda fula ord, om jag säger så,…Jag mår 
dåligt när han säger så. Och jag mår dåligt och många gånger så tycker jag alltså synd 
om honom själv, för att han säger så, för han inte menar det egentligen. 

 
Från den dan han fick stroken så var det ju bara som å dra ner en rullgardin då. Då hade 
han ju ingenting med sig själv å göra längre. 

 
Andra närstående beskriver personlighetsförändringar hos den som fått afasi som även 
har inneburit positiva förändringar. Förhållandet har blivit bättre och att man kommit 
närmare varandra. 

 
Han [den afasidrabbade] är mån om henne [makan]. Och det har blivit mera då än han 
var förut, för han var ju en livsbejakande människa, och på sitt sätt då egoistisk kan man 
säga alltså. Han var så livsglad och ville göra så mycke, idrotten och allt detta, så 
mamma kom på andra hand lite grann –ibland. Så allt är ju inte bara negativt 

 
 
Bundenhet. 
Situationen innebär ofta att närstående får mer praktiskt arbete på sin lott. Det kan också 
innebära en psykisk bundenhet till den som inte kan prata för sig själv och ibland 
skuldkänslor när de ”roar sig på egen hand”. 
  

 Fysisk bundenhet 
De närstående beskriver hur bundna de är, rent fysiskt, till den som har afasi. De får ofta 
ta hela ansvaret för planering och praktiska göromål i hemmet med både personlig 
omvårdnad och hushållsgöromål med mera. Ofta har de ansvaret hela dygnet. Tidigare 
uppgifter, exempelvis pappersarbete, ansvar för ekonomi och praktiska sysslor kan inte 
delas som tidigare. Detta innebär att de närstående får ta ansvar för både nya sysslor och 
för den afasidrabbades omvårdnad. Den som drabbas av afasi kan till exempel ha svårt 
att fullfölja saker och behöver handledning och stöttning, vilket ofta närstående får 
hjälpa till med. 

 
[j]ag kan inte lägga över nått ansvar på honom och lita på att han gör detta. Det kan jag 
inte lita på utan hela ansvaret ligger på mig med allting . Och då tänker man att ibland 
har man rätt så mycket kring sig själv man ska ha ansvar över sig själv och så har man 
en person till som man har ansvar över.  
 

För att de närstående skall kunna ägna sig åt egna intressen krävs någon form av 
avlösning, som måste bokas i förväg och ofta bara blir några timmar3. När de är 
tillsammans kan de inte av praktiska skäl delta i samma aktiviteter som de gjort tidigare. 

                                                 
3 I de riktlinjer som finns nu från socialstyrelsen står det att kommunen bör erbjuda anhörigvårdare 
avlastning. Det är upp till varje kommun att själv bestämma  om avlastning skall erbjudas och  vilka 
kriterier som gäller. I t.ex. Ulricehamns kommun kan den som vårdas i hemmet av  närstående få komma 
på växelvårdsplats eller korttidsplats till ett reducerat pris. De närstående har också rätt att få gratis 
avlösning i hemmet 7 timmar/månad.  
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Det är ingen som riktigt förstår när Gustav vid fyra femtiden på em. är så trött och då om 
jag duschar honom och jag börjar vid fyratiden så blir det lite kvällsmat och vid halv sex 
ligger han och så gör jag lite träning när han ligger i sängen ett träningsprogram och så 
sover han och då passar vi inte in i bekantskapskretsen. 

 

 Psykisk bundenhet 
För de flesta närstående är den psykiska bundenheten ännu mer påfrestande. Den 
afasidrabbade vill inte alltid ha hjälp av någon utomstående. En del av dem som 
drabbats av afasi vill ha den närstående hos sig, helst hela tiden. 

 
[d]et jag var van att göra det fick man ju skippa, för att det hör ju till den här sjukdomen 
att dom fodrar ju… eller dom vill ju inte va själva, utan dom vill ju ha sällskap hela tiden 
i stort sett. 

 
Vid egna aktiviteter får den närstående ofta skulkänslor, för att de ägnar sig åt egna 
intressen. De har svårt att släppa tanken på och känner oro för vad som kan hända om de 
är borta en stund. Det kan vara onödiga larm på personal, som känns genant, oro för att 
personen som har afasi skall ramla med mera. Detta innebär att närstående ofta skyndar 
sig, och tar sig egen tid mer sällan än vad man önskar. 
 
Närstående som inte bor tillsammans med den person som har afasi, till exempel vuxna 
barn, känner ofta skuldkänsla över att inte hälsa på tillräckligt ofta. 
 
En del afasidrabbade med personlighetsförändring uttrycker sig ibland vulgärt och 
klumpigt. Detta drabbar de närmaste, eftersom det innebär en ytterligare begränsning i 
vad närstående och personen med afasi kan göra eller orkar göra tillsammans. 

 
[f]ör jag tycker synd om Erik när han uttrycker sig så vulgärt ibland och så här. Då 

tycker jag synd…för att han skulle ju aldrig säga det annars… och så då kan jag tycka att 
det är retligt, retligt för mig och synd om honom. 

 
Personlighetsförändringen kan också innebära att det är svårt att ändra rutiner ”Allt skall 
vara som vanligt”. Är afasin förenad med ökad misstänksamhet, kan det bli svårt för de 
anhöriga. De måste till exempel redovisa inköp med mera. En del upplever att det är 
svårt att sätta gränser eftersom de inte kan resonera och få svar och närstående är rädd 
att göra personen som har afasi ledsen. 
 
Den psykiska bundenheten kan också ge en känsla av att vara professionell vårdare 
istället för närstående till den som drabbats av afasi. De tar över så mycket ansvar och 
pratar för personen som har afasi. Med detta uppstår ofta en ny oro; ”Hur skall de gå när 
jag inte finns längre” 
 
 
 Förändrad relation 
De närstående berättar att relationen till personen med afasi förändrats pga av det 
förändrade ansvarsfördelningen i förhållandet.  

 11



 
Nä, inte mer än att man blir…det blir ju så, man blir ju far till sin far på alla sätt så att 
säga. Både omvårdnadsmässigt sett men även socialt och på ett vis ekonomiskt, 

 
De berättar också ofta att de fått en närmare känslomässig och mer fysisk relation. 

 

[m]en nu kunde han sitta och hålla mig i handen en lång stund då, och gråta och torka 
tårarna med min hand och såna här saker. Så att visst fick vi ett annat förhållande. 

 

 

 Att inte bli sedd 
Den afasidrabbade har ibland svårt att se sina närståendes behov. I den professionella 
vården är det också lätt att glömma av de närstående och deras behov. 

 

 Att inte bli sedd av den afasidrabbade 
Många närstående upplever att deras behov inte blir sedda av den afasidrabbade. 
Han/hon kräver hjälp dygnet runt utan att ge uppskattning. De närstående får inte visa 
att de är trötta, har ont eller är ledsna 

 
[h]an vet vad han vill ha och vad han inte vill ha men jag finns inte som person . Han 
förstår inte att jag är trött.  Han förstår inte att jag har ont han förstår inte att jag inte 
kan orka allt. Nej nej nej säger han då det finns inget sånt.  
Jag får inte ha några känslor. Jag måste . I början var det ju svårt att behärska mig . Det 
har ju aldrig hänt tidigare att han blivit arg och irriterad på mig. Men jag tog upp först i 
början att jag upplevde det så och ledsen blev jag ju och det såg han ju . Nu tror jag att 
jag har kommit så långt att jag kan hålla mig lugn hela tiden. Hellre går jag ut en liten 
stund istället, ur rummet, än att säga någonting.  

 
En del närstående får stå ut med hårda ord om de inte kan uppfylla alla krav. Det kan 
vara svårt, när någon inte kan förklara, att göra allt rätt. Och ibland förväntas det bara 
att närstående skall förstå…och att de inte skall ha egna intressen eller tid för sig själv. 

 
För Albin går ju och lägger sig rätt tidigt då för han är trött och då kanske jag vill se på 
nånting, och då ”Kommer du inte och lägger dig snart, sänk TV;n”, så det är 
liksom…hela tiden då att…ja, jag skall inte gotta mig i nånting annat som inte han kan 
göra. 

 
 Att inte bli sedd av den professionella vården 
 
En del närstående har upplevt hur planeringen inom den professionella vården, till 
exempel träningstider, ändras utan samråd med närstående. Detta innebär också att 
tillfällen för avlastning försvinner. Även bristen på information i olika sammanhang 
handlar om att närstående inte blir sedda i vården. Här kan det till exempel handla om 
bristen på information om vad som händer på sjukhuset, och den brist på information 
om vad som kan hända när den drabbade kommer hem. 
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Sedan en dag fick han ett epilepsianfall det hade jag alltså inte en aning om att han skulle 
få, kunna få det var ingen som hade sagt någonting till mig han kröp upp på soffkanten 
här och USCH det var det otäckaste jag varit med om. 
 

De närstående kan uppleva att det tar lång tid innan man får tid för behandling och 
träning för personen med afasi, som de bett om eller blivit lovade. Ofta får de stöta på 
för att få besked eller tider, och ibland uteblir insatsen ändå.  
 

”Alltså jag kan väl säga så här att jag var väldigt arg också för han skulle få logoped 
Han skulle få kontakt med en logoped också men det var hela tiden bara att vänta och 
vänta och vänta// bland annat var det en logoped // då berättade han vilken brist det var 
på logopeder och han var… vad han hann med var att endast göra bedömningar på 
patienter men inget mera// då gick jag raka vägen upp efter detta och var jättearg och sa 
precis som det var// förtvivlad för att Tage inte… jag tänkte så ett liv ihop med Tage  och 
vi inte skulle kunna kommunicera det är det viktigaste i hela livet, // Då hände det något 
alltså  först fick jag alltså… jag var så upprörd så det var bara inte klokt alltså.” 

 
 

 Att få eller inte få adekvat stöd 
De närstående upplever ofta att de fått bra praktisk hjälp i sin situation, i kontakt med 
vården. De ser dock ofta brister i information och i psykisk stöttning till närstående. De 
känner också att det betytt mycket att ha möjlighet att dela sina bekymmer och 
funderingar med andra i samma situation. 
 

 Stöd på sjukhus 
De flesta närstående upplever trots allt att den som blivit sjuk fått bra träning av 
sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped på rehabiliteringskliniken. Personalen upplevs 
ha varit engagerad och även i den dagliga omvårdnaden försökt lägga in träning med 
tanke på afasin, bland annat med sång. Någon  med afasi har fått komma till lasarettet 
för perioder med intensivträning, både med sjukgymnast och logoped. Någon anhörig 
har också själv fått vara med och lära sig att ta hand om den person som fått afasi, till 
exempel att lära sig lyftteknik med mera. 

 
Och dom har sett Anders nere på rehab då, när han började förra våren, han var på en 
intensivträning, hur han snabbt kom där, och så se honom nu ett år efter, jag tror inte 
dom tror det är sant. Det har hänt så fruktansvärt mycke. 

 

 Stöd i hemmet 
Efter hemgång upplever de flesta närstående att de fått mycket gott stöd från kommunen 
när det gäller hemtjänst, hjälp av personal för avlastning några timmar åt gången i 
hemmet eller veckovis på korttidsplats. De som varit yngre än 65 år av de som fått afasi, 
har ibland haft möjlighet till personlig assistent. 

 
[i] och med att jag har fått den här veckan nu då, som jag kan koppla av och göra lite 
andra saker, eller bara va hemma – tänk bara va hemma i sitt hem själv utan å hela tiden 
ha någon som hela tiden skall passas på eller få sova en hel natt. 
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Hjälpmedel som behövts och bostadsanpassning har erbjudits efter de behov som varit. 
Någon närstående har också deltagit och fått stöd i en anhöriggrupp.  
 
Kommunikationsträning för den afasidrabbade har upplevts som en angelägenhet även 
för den närstående, för att kunna få en bättre kommunikation. Någon av dem med afasi 
har ingått i en studie på lasarettet och därför fått fortsatt talträning efter hemgång.  

 
Egon fick komma 3 gånger i veckan för Thomas (logoped) och även jag fick komma och 
prata med Thomas. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Jag fick liksom stöd hur jag skulle 
kommunicera med Egon 

 
Av de övriga har några fått träning4 via afasiförbundet och några också via  
actionprojektet.5

 
Så började vi då med afasiföreningen och det var ju väldigt, väldigt bra. Jag fick ju följa 
med Kalle dit och vi var på biblioteket och så lämnade jag Kalle där och så är vi vi är väl 
en fem sex tanter som går och fikar och då berättar vi erfarenheter och jag frågade ju 
mycket i början men de berättade och talade om att så är det och så är det och så är det 
för de alla flesta 

 
Som ett stort stöd för de anhöriga uppges afasiföreningens talträning och grupper för 
närstående, actionprojektet och inte att förglömma, släkt och vänner som stått kvar.  

 
Men jag tror inte jag skulle ha orkat med om jag inte hade haft den pratstunden med dem 
på mötet på biblioteket med dem som plus detta enorma stöd som jag har genom detta 
med Action programmet  

Informationen till närstående ges ofta i början, när någon blivit akut sjuk, de närstående 
har svårt att ta till sig informationen på grund av den kaotiska situationen. De upplever 
att de fått bristfällig eller ingen information alls. 
 

Dom tror man vet lika mycket som dom , dom talar inte om någonting. Man kan ju inte 
fråga på saker man inte vet , men jag var där i alla fall varje dag hos honom och han låg 
där i fem och en halv månad tror jag. 

 

Bristande stöd på sjukhus 

Närstående saknar information både om vad som händer på lasarettet och hur det kan bli 
när den som drabbats av afasi kommer hem, till exempel om personlighetsförändring, 
epilepsi och om risk att sätta i halsen, som kan följa på en hjärnskada. 

 
Jag trodde att han kunde visa mig vad det var han ville och jag trodde att han bara var 
lite nedsatt i rörelseförmågan och sedan trodde jag att han skulle vara som vanligt när 
han kom hem. Men det blev ju inte så. 

                                                 
4 Med träning avses här PPR, Prova På Rum.  Afasiförbundets verksamhet för hjälp till självträning.  I 

dessa rum får personer med afasi i datormiljö träna för att behålla och utveckla sina språkkunskaper. 
 
5 Actionprojektet är en IT-baserad stödtjänst, som bygger på en filosofi om partnerskap och 
brukarmedverkan för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhörigvårdare. Via en bildtelefon kan 
kontakt hållas med vård-och omsorgspersonal samt andra i liknande situation. Projektet finns i 8 städer, 
bla Borås där ca 50 familjer deltar(Actionprojektet, 2008). 
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Flera närstående har också upplevt att den person som har afasi har blivit avvisad från 
sjukvården när symtom börjat visa sig eller att personen blivit utskriven för tidigt. Den 
närstående har sedan, vid ett flertal tillfällen, fått bevittna att personen med afasi akut 
försämrats i hemmet. 

 
[h]an blev ju hemkörd, han hade ju hjärtflimmer och vi hade vart inne med honom och 
han… ville han inte stanna själv alltså, men så är det väl ofta, men han borde ju ha 
behållits där alltså för observation, för sen kom han hem och så hände de på natten 
efteråt att han fick den här stroken…min bror gjorde en anmälan faktiskt men vi har inte 
hört nånting egentligen efter det. 
 

De flesta närstående är visserligen tacksamma för och nöjda med den vård och träning 
den person som har afasi fått på lasarettet, men de känner inte att de själva fått något 
stöd. 

 
Ja, det är pappa som har fått stöttning och behandling och så. Nä, vi har väl inte fått 
nånting egentligen så direkt. 
 

Den största bristen har upplevts i informationen till närstående om hur man skall gå 
vidare i träningen för afasin och vilka metoder och möjligheter som står till buds. 

 
[o]ch sen…var ju det när han låg inne i Borås det första då så tyckte dom inte att det var 
nån idé att jobba med honom, just på grund av att han inte förstod hur han skulle göra, 
och det tyckte man var lite konstigt då, sjukgymnast och arbetsterapeut då, som har det 
här som jobb då, att man inte åtminstone då kunde gett oss anhöriga någon form av råd 
hur vi skulle jobba med det, då förstår jag, lasarettet då på tio dar inte kan göra nånting 
kanske men, hur går vi vidare så att säga. 

 

 Bristande stöd i hemmet 
När personen som har afasi skrivits ut från sjukhuset, upplever många närstående att 
den uppbackning som lovats, med sjukgymnastik, arbetsterapi och talträning inte 
uppfylls. Framför allt finns inte någon form av afasiträning i kommunen och de 
närstående saknar information om hur de skall gå tillväga för att hjälpa till med 
träningen.  

 
När han kom hem tänkte jag att det naturligt skulle det finnas en logoped som hjälpte oss 

och naturligt skulle det finnas sjukgymnastik och arbetsterapeut och så kanske skulle få 
någon träning så men det blev ju inte så , och det förstod jag ju inte. 
 

De närstående försöker själva hitta träningsmetoder eller att skapa alternativa metoder 
att kommunicera. De känner inte att de får ta del av den kunskap som finns. 
De personer med afasi som fått träning har fått detta genom föreningar eller eventuellt 
speciella projekt från länssjukvården. 

 
Sen vet jag inte, det måste ju…jag menar, det här med afasi, det är ju inget ovanligt, så 
att…det hade…jag har ju sökt på nätet en del och man får ju ingen bra information om: 
vad är den senaste forskningen och hur kan man hjälpa. Han kan ju inte va nåt unikum i 
det fallet att han inte kunde prata….. Det är en del av det hela, att man ser att någon inte 
kan förmedla sig då. För han kunde ju aldrig själv hitta den…om det nu hade funnits nån 
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hjälp, så kunde han ju aldrig hitta den. Och exempelvis – hur jobbar man med det- det 
finns ju heller inte nån information och få, om inte man jobbar med det. Vad är det man 
använder och hur använder man det och…ja det är jättesvårt alltså. 

 
Närstående känner att de måste stöta på upprepade gånger, för att personen med afasi 
skall få den hjälp eller behandling som utlovats. De får också ibland ta reda på vilka 
behandlingar det finns att få, som kan hjälpa. 
 

Bollen ligger ju nu hos habiliteringen, att ta kontakt med den här neurologen…  Och i 
och för sig han är ju säkert upptagen, det kan jag tänka mig, men man får ju tjata. 

 
Det framförs också önskemål om att de som finns runt omkring den afasidrabbade skall 
kunna samordna träningen så att man kommer överens om vissa saker som skall tränas 
och att detta konsekvent genomförs. 
 

att man verkligen försöker träna och att man är enig i gruppen, att vi försöker med några 
konkreta saker liksom, att vi kanske kör med en toaletträning under en period så kanske 
man får tränat in den då. Att vederbörande säger en toalett eller visar toaletten eller 
nånting sånt eller…äta eller om man är törstig eller…men det gäller att man konsekvent 
går in för just en grej så att alla nöter på samma sak 

 
 
 Att finna andrum. 
Många av de närstående beskriver olika metoder som de använder sig av för att finna 
”andrum” i sin situation. De påtalar vikten av att ha egen tid och att får göra saker på 
egen hand. Det kan vara en golfrunda, gymnastik, föreningsliv och olika 
gruppverksamheter eller att bara gå i affärer, eller kanske ha ett husdjur. 

 
[o]ch då känns det bra att få komma till gymnastiken få röra sig till musik och en 
halvtimma snabbfika efter där vi gymnastiktanter där har jag ju inte anhörigbehovet där 
pratar vi inte om det utan där pratar vi om böcker och resor föredrag och teater och så 
skrattar vi och pratar i munnen på varandra. 

 
De närstående betonar vikten av att kunna känna trygghet när de skall ha ”egen tid”, så 
att det inte händer något med den afasidrabbade under tiden. Detta sker med hjälp av 
insatser från hemtjänst, med hjälp av korttidsplats, personlig assistans eller släkt och 
vänner. 

 
[j]ag menar, förut har jag ju flytt hemmet för att få lite lugn och ro, jag har åkt ner till 
stan och gått på ICA en timme, det har vart rena avkopplingen. (skrattar) jag 
menar…men nu har jag ju fått den här veckan [avlastningen], så det känns ju helt 
underbart

 
De närstående betonar också vikten av att kunna lära sig leva med vissa saker och att 
kunna glädja sig åt de positiva delarna, till exempel att personen med afasi inte är 
glömsk, och åt små framsteg. De poängterar också att en person många gånger klarar 
mer än han eller hon tror sig klara. 
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Jo, bland annat den insikten som jag nämnde där att en människa kan ha mer resurser 
inom sig än man tror, beredskap för svårigheter.  

 
En strategi för att orka kan vara att se personen som har afasi som förr och att tänka på 
hur de stöttade och hjälpte varandra innan afasin. En annan strategi är att skjuta det som 
är tungt åt sidan en stund ibland, och det är ett måste att även lyssna till sig själv och 
sina egna behov.  Det är viktigt att ha andra att prata med och att det också är viktigt att 
ha något att se fram emot, exempelvis en resa… eller att bara ha kvällen för sig själv 
framför TV;n. 

 
Men jag tror inte jag skulle ha orkat med om jag inte hade haft den pratstunden med dem 
på mötet på biblioteket med dem som… plus detta enorma stöd som jag har genom detta 
med Action programmet  

 

 Att hitta alternativa metoder till förståelse 
Närstående försöker hitta vägar och metoder att kommunicera med den som drabbats av 
afasi. Det handlar ofta om att gissa, fråga om, fråga runt – fråga ”tjugo frågor”, att 
förklara många gånger, att ta god tid på sig och att vänta på svaret och använda frågor 
som ger korta svar. 

 
Det är, ja, att det tar tid, och att det måste få ta tid, att den som är drabbad måste få tid. 

Att man inte ger upp. 
 

Närstående använder gester, pekar och visar saker eller gör tecken med händerna. De 
använder bilder och kort och de påpekar att det är viktigt med täta kontakter och att man 
känner varandra väl, för att det skall vara lättare att förstå. Några har, utan framgång, 
försökt att kommunicera via bokstavskort, skrivmaskin och dator. En del som drabbats 
av afasi använder speciella ljud istället för ord, närstående kan skicka med block och 
penna till olika aktiviteter för att ge information och få med hälsningar hem. En del 
försöker förmedla sig eller träna språk genom att sjunga. En del använder mer 
kroppskontakt som ersättning för ord. Det är ändå svårt att föra ett samtal och svårt att 
förmedla tankar och känslor.  

 

[m]en att han blev samtidigt mer…benägen att ta i mig, mer…han ville ha mer 
kroppskontakt 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Att intervjua de närstående med öppna frågor ser vi som en bra metod för att få en 
inblick i deras upplevda verklighet. 
 
Vi var oerfarna att intervjua när vi började med detta arbete, men känner att vi fått 
mycket lärdom om att intervjua och om att lyssna under arbetes gång. När det gäller 
personerna med afasi som vi vårdar, så har intervjuerna gett oss ny information, som i 
vissa fall inneburit att vi kunnat göra åtgärder för att förbättra vården för den enskilde. 
Vi kan konstatera att det aktiva lyssnandet ger information som annars är lätt att missa 
och det är en kunskap som vi tagit med oss ut i vårt dagliga arbete.  
 
Flera av de närstående uttryckte tacksamhet över att vi lyssnat på dem. Dahlberg, 
Dahlberg och Nyström (2008) skriver att den som intervjuar måste vara beredd på 
emotionella reaktioner hos informanten under intervjun. Att ställa frågor med ett 
livsvärldsperspektiv kan ibland väcka minnen och känslor som de själva inte visste att 
de bar på. Tårar, ilska, rädsla och ångest såväl som stor lycka kan komma fram under 
intervjun. Det kan också vara det första tillfället för informanten att verkligen få 
uttrycka tankar och känslor för någon som verkligen lyssnar.    
 
I de tolv intervjuer som gjorts har vi kunnat hitta nio teman och vi menar att vi haft ett 
tillräckligt stort antal intervjuer för att kunna visa på ett giltigt resultat. Vi har också 
kunnat få bredd på materialet genom att intervjua närstående i olika åldrar och med 
olika relation till den afasidrabbade. 
 
Av de intervjuade var nio kvinnor och tre män, vi funderar på, i ett genusperspektiv, hur 
detta kan ha påverkat resultatet. Och vi frågar oss om resultatet hade blivit ett annat om 
det istället varit fler män än kvinnor.  

 
Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att beskriva närståendes livssituation när en person drabbas av afasi.  
Resultatet visar att närstående upplever kommunikationsproblemen som en svårare 
förlust än en fysisk funktionsnedsättning. Nyström (2006) beskriver hur livet begränsas 
för den som får afasi, svårigheterna att kommunicera bidrar till en social isolering. I vår 
undersökning ser vi att även närståendes liv påverkas av kommunikationsproblemen 
och även de närstående drabbas av social isolering. Franzén-Dahlin (2007) har också 
noterat att det är en stor förlust att som par tappa förmågan att bekräfta varandra genom 
samtal, både småprat och djupare dialoger. 
 
Vissa teman i resultatet visar på förhållanden som vi hade väntat oss att få fram, ex den 
frustration och de problem det leder till när man inte kan förstå eller göra sig förstådd 
med sina nära.  
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Det som vi inte hade sett tidigare var att förlusten och saknaden inte bara gällde det 
talade språket utan att livet begränsats även vad det gäller exempelvis sociala 
sammanhang. Det som var mest överraskande i resultatet var den stora bundenhet 
närstående upplever, som orsakas av den afasidabbades ökade behov av psykisk och 
fysisk närhet. Detta är något som vi inte heller har kunnat läsa oss till i den litteratur vi 
har studerat. Det skulle vara intressant att framöver jämföra om behovet av närhet 
upplevs på samma sätt av närstående till andra patientgrupper med språkstörningar till 
exempel demens, eller om det är speciellt vid afasi. 
 
Det som också förvånade oss, och som vi tycker är mycket viktigt att lyfta fram är 
bristen på information från den professionella vården. Närstående har själva fått skaffa 
information om bland annat afasi och behandlingsmetoder. De fick tjata och stöta på för 
att få behandling för den som drabbats av afasi. Bristen på stöttning av närstående och 
bristen på tillgång på kommunikationsträning, när personen med afasi kommit hem, är 
förhållanden som vi i vården måste arbeta för att förbättra. Vi hoppas att med denna 
studie kunna visa på behov och peka på brister, för att situationen skall kunna förbättras 
för personer med afasi och deras närstående. Vad vi kan se av resultatet här sker den 
mesta talträningen för afasidrabbade, för dem som inte vistas på sjukhus, inom ramen 
för frivilliga organisationer och projekt. Av det faktum att närstående får tjata sig till 
träning för den afasidrabbade, drar vi slutsatsen att metoder och kunskap för 
afasiträning finns, men att det råder brist på resurser för denna träning inom vården.  
 
Närstående är en grupp vårdare, som förväntas ta hand om den person som drabbats av  
afasi, i hemmet, många timmar per dygn, ofta ensamarbete utan avlösning och utan 
tillräcklig information. Många närstående har en hög ålder. I resultatet ser vi att den 
psykiska bundenheten ofta är mycket påfrestande för de närstående. Den som har afasi  
vill inte alltid ha hjälp av någon utomstående och den närstående får ofta dåligt samvete 
när de gör något på egen hand. Franzén-Dahlin (2007) konstaterar att strokevården i stor 
utsträckning baserar sig på anhörigas insats, och att det är mer psykiskt påfrestande för 
den närstående att dela vardagen med någon som är personlighetsförändrad och har 
afasi, än med någon som inte kan gå själv.   
 
1956 togs barns anhörigansvar för föräldrar bort ur sociallagstiftningen 1979 ur 
familjelagstiftningen. Den allmänna meningen var att äldreomsorg var ett offentligt 
ansvar. Numera erkänns dock vårdande anhörigas insatser i socialtjänstlagen, enligt 
socialstyrelsen (2004)a. De skriver också att ett generösare stöd till anhöriga kan ses 
som en god investering. Socialstyrelsens undersökningar av äldres levnadsförhållanden, 
visar att den offentliga omsorgen kraftigt minskat och anhörigas omsorgsinsatser ökat i 
omfattning de senaste 20 åren. Regeringen har satsat ca 100 miljoner kr/år de senaste 10 
åren, för att förbättra situationen för anhörigvårdare. De anhörigas situation har 
uppmärksammats, men det saknas system för att följa upp effekterna av stödet, och 
ingen vet hur mycket av dessa medel som kommer anhörigvårdarna till del eller på 
vilket sätt.  
Socialstyrelsen (2007) konstaterar i en undersökning att ca åttio procent av närstående 
som vårdar äldre får eller använder inget stöd alls för egen del. Ett vanligt motiv att ge 
stöd till närstående är att de behöver stöd för att orka ge stöd till den vårdbehövande. En 
annan utgångspunkt, inte lika ofta diskuterad, är de mänskliga rättigheterna, vilket 
innebär att de närstående skall kunna leva utifrån sina egna behov på samma villkor som 
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andra. Om de närstående har en alltför svår situation kan de själva komma att behöva 
vård, det finns också risk att personen med afasi får en negativ behandling. Engström 
och Söderberg (2007) beskriver i sin studie hur viktigt det är för tillfrisknande och 
motivation att den som är svårt sjuk har närstående hos sig och att personalen därför 
måste stötta även närstående.  
 
Socialstyrelsen (2004)b tar upp anhörigas situation. Enkäten besvarades av drygt 2300 
närstående, där de berättade om sin situation, om strokdrabbades behov av hjälp och 
tillsyn och om konsekvenser av kognitiva skador på minne och beteende. Många 
närstående påtalade ett stort behov av information och kunskap om strokesjukdomen. 
De önskade erkännande för sitt arbete och det var viktigt att kunna få egen fri tid. De 
beskrev bundenhet och brist på information. Fyrtiofyra procent visste inte vem de skulle 
kontakta inom kommun eller landsting för att få råd eller stöd. I denna undersökning har 
det inte gjorts skillnad på strokepatienter med eller utan afasi, men resultatet i vår studie 
pekar på liknade problematik för de närstående när det gäller bundenhet och brist på 
information. 
 
 

Slutsatser och förslag till förbättringar 
Vi drar slutsatsen av resultatet i vår studie, att kommunikationssvikten gör att 
närstående till afasidrabbade är i extra stort behov av stöttning. Det finns dock inte 
någon allmängiltig mall för att bedöma närståendes behov av stöd. Bedömningar och 
uppföljningar bör inte göras av samma person som utför eller beslutar om stödet. 
 
Det är viktigt att vara lyhörd för närståendes behov och önskemål, med individuell 
anpassning av insatser. Närstående gör ofta en stor insats och behöver hjälp och stöd för 
att orka. Information till närstående och att de är med i den planering som görs bör vara 
en självklarhet. Det är också mycket viktigt att de insatser som görs för personen med 
afasi fungerar bra, för att den närstående skall kunna koppla av och verkligen ha nytta 
av den egna tiden. De närstående i undersökningen uttrycker önskemål om bättre 
service med ex. ledsagning och avlastning, men framför allt efterlyser de bättre 
rehabilitering och träning, speciellt talträning för den som har afasi. De uttrycker också 
oro för hur det skall bli för personen med afasi när de själva inte orkar längre. För att 
minimera den oron behöver de närstående veta att det finns planering för och bra 
fungerande lösningar även i en sådan situation.   
 
Positiva utmaningar kan vara att utveckla IT- och webbaserad information för de 
närstående. Det behövs även uppföljningar av de insatser som görs.  
 
För framtiden efterlyses gemensam utveckling och samordning mellan vårdens olika 
huvudmän, kommuner och landsting, för att kunna skapa bra vård- och 
omsorgsprocesser för personer som har afasi och stöd till deras närstående. 
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Intervjuguide.                                                          Bilaga 1                                      
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Ålder och kön på den som drabbats av afasi och på den som intervjuas samt vilken 
relation de har. Vad var det som orsakade afasin och hur länge sedan var det. Vilken typ 
av afasi handlar det om? 
 
 
 
 
Frågeområden 
 
Hur kändes det för dig när….drabbades av afasi? 
 
Vad tänkte du? 
 
Hur har livet förändrats för dig/ vad är det som förändrats. 
 
Hur är det i dag för dig? 
 
Om du skulle berätta får någon hur det är att vara anhörig till någon med afasi, vad 
skulle du berätta då? 
 
Hur gör du för att kommunicera – beskriv och visa. 
 
 
Avslutning 
 
Är det något mer du tycker att vi skulle ta upp när det gäller hur det är att vara anhörig. 
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	 Att inte bli sedd av den afasidrabbade
	 Att inte bli sedd av den professionella vården

	 Att få eller inte få adekvat stöd
	 Stöd på sjukhus
	 Stöd i hemmet
	Bristande stöd på sjukhus
	 Bristande stöd i hemmet

	 Att finna andrum.
	 Att hitta alternativa metoder till förståelse

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Slutsatser och förslag till förbättringar

	 
	REFERENSER

