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Sammanfattning    

Afasi är ett samlingsnamn för språkliga skador som kan uppkomma vid skador på 

hjärnan som till exempel efter stroke som är den mest förekommande typen av 

hjärnskada. Afasi till följd av stroke drabbar årligen omkring 12 000 personer i Sverige. 

Symtomen på afasi kan vara av varierande karaktär beroende på var i hjärnan skadan 

sitter men gemensamt för skadorna är att språkfunktionen på ett eller annat sätt drabbas. 

Personer som drabbas av afasi kan få svårt att uttrycka sig, förstå talat språk, läsa och 

skriva. Då personer med afasi lider av nedsatt kommunikationsförmåga kan det innebära 

att de får svårigheter med att förmedla sina känslor och det kan finnas en viss risk att 

afatikerns vårdbehov inte blir tillfredsställt fullt ut. Den afasidrabbades delaktighet i sin 

egen vård blir därmed svårare för både vårdgivare och vårdtagare att uppfylla. Syftet 

med denna studie är att belysa upplevelser hos människor som drabbats av afasi till 

följd av stroke och för att besvara detta syfte användes kvalitativa studier baserade på 

narrativ analysmetod där självbiografier analyserades. Studiens resultat som behandlar 

upplevelserna av afasi och konsekvenserna av denna sjukdom visar på känslor av 

utanförskap, förlorad identitet och ostabilt känsloliv. Känslor av tacksamhet över 

omgivningens stöd och uppmuntran var det som ingav styrka och hopp om förbättring. I 

diskussionen tas bland annat vikten av berättandet samt en alternativ uttrycksform upp 

och hur detta kan lindra lidandet hos en människa med afasi. Även hur resultatet av 

studien skulle kunna användas i det praktiska vårdarbetet diskuteras. 
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INLEDNING  

I vårdarbetet har vi mött många personer som drabbats av afasi till följd av stroke och 

då upplevt att det kan finnas en stor frustration hos en människa som förlorat sitt språk. 

Många av de afasidrabbade har även drabbats av förlamning i ena kroppshalvan till 

följd av stroke. Att inte kunna uttrycka sina grundläggande behov torde vara oerhört 

frustrerande. Personalen som möter denna patientgrupp har ett stort ansvar i att bemöta 

och kommunicera med den person med afasi. Det krävs både tålamod, tid, förståelse och 

kunskap för att kommunicera med en människa som kanske har svårt att förstå vad man 

säger eller kanske inte kan uttrycka sina tankar och känslor. Det är troligt att var man än 

arbetar som sjuksköterska kommer att möta personer med nedsatt 

kommunikationsförmåga och därför valdes detta ämne att studera. Det är tänkbart att de 

som drabbas av afasi inte alltid får den vård de själva önskar men hade kunnat få om de 

haft förmågan att kommunicera. Genom att studera afasidrabbades livsvärld hoppas vi 

kunna bidra till en djupare förståelse för dessa personer och på så vis underlätta 

bemötandet av dem som drabbats av nedsatt kommunikationsförmåga. Förhoppningsvis 

kan denna studie även bidra till att de som har afasi blir mer delaktiga i sin egen vård. 

 

BAKGRUND 

Stroke 

Stroke, som tidigare kallades slaganfall, innefattar hjärninfarkt och hjärnblödning. 

Hjärninfarkt beror på att en blodpropp täpper till någon av hjärnans artärer och därmed 

orsakar syrebrist. Hjärnblödning orsakas av att ett blodkärl i hjärnan brister och ger ett 

ökat tryck i hjärnan. Stroke kan ge ett eller flera plötsliga symtom såsom till exempel 

svaghet eller känselnedsättning i ena kroppshalvan, synrubbningar, huvudvärk och/eller 

afasi (Norrving & Terént, 2001). 

 

I Sverige drabbas årligen omkring 30 000 personer av stroke och sjukdomen är en av de 

vanligaste orsakerna till funktionsnedsättningar och död. Lika många män som kvinnor 

insjuknar (Strokeförbundet, 2009). 80 procent av dem som drabbas av stroke är över 65 

år, men det är dock gruppen under 65 år som ökar mest (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Afasi 

I Sverige drabbas årligen cirka 12 000 av de som insjuknat av stroke av afasi. Afasi är 

ett samlingsnamn för språkdefekter som uppkommer till följd av skada på språkcentrum 

i hjärnan. De drabbade kan få problem med att förstå, tala, läsa, skriva och räkna 

(Afasiförbundet, 2009). Det är relativt ovanligt att den drabbade endast drabbas av en 

afasiform. Vanligtvis får individen olika kombinationer av afasi. Afasin kan vara 

begränsad och övergående om skadorna i hjärnan är små. Afasi delas in i 

huvudgrupperna expressiv och impressiv afasi (Olsen, Ryen & Wergeland, 2006). Det 

förekommer även så kallad global afasi som innebär att personen har både expressiv och 

impressiv afasi. Skadan kan då vara bestående och ge total förlust av språket (Ericson & 

Ericson, 2002).   



 2 

 

Expressiv afasi 

Afasi som uppstått på grund av skador i Brocas centrum, som ligger i hjärnans vänstra 

pannlob, ger expressiv afasi, även kallad motorisk afasi (Nationalencyklopedin, 2009). 

Brocas centrum är viktig när det gäller förmågan att bilda meningar och att snabbt 

kunna skifta mellan olika språkljud (Norrving & Terént, 2001). Expressiv afasi innebär 

att personen får problem med att uttrycka sig. Personer med expressiv afasi kan ha ett 

långsamt tal med många pauser och kan ibland ha svårt att finna ord och/eller bokstäver. 

En del kan ha ett begränsat ordförråd, vissa så kraftigt att de enbart kan uttrycka sig i 

kortare fraser, så kallat automatiskt tal (Olsen, et al. 2006). Ofta utelämnas småord och 

böjningsändelser och meningarna består enbart av de betydelsetunga orden 

(Nationalencyklopedin, 2009). En typ av expressiv afasi är anomi, som innebär att den 

drabbade har svårt att komma på namnen på personer och föremål. Även vid denna typ 

av expressiv afasi kan nyckelorden vara svåra att finna. Anomi kan uppstå vid lindrigare 

skador i hjärnans språkområde. Om skadan är svårare kan både Brocas område och 

Wernickes område drabbas tillsammans med områden som samordnar sinnesintryck 

som känsel, syn och hörsel och benämns då svår anomi. Den drabbade kan då oftast 

bara säga ”ja” eller ”nej” och någon svordom, och har oftast en kraftigt nedsatt 

språkförståelse (Norrving & Terént, 2001).    

  

Impressiv afasi  

Afasi som uppstått på grund av skador i Wernickes centrum som ligger i vänstra 

tinninglobens övre, bakre del samt nedre delen av hjässloben, ger impressiv afasi, även 

kallad sensorisk afasi (Nationalencyklopedin, 2009).  Werinickes centrum har stor 

betydelse för förmågan att förstå det som sagts och en skada på detta område kan 

därmed leda till mycket nedsatt språkförståelse. Personer med impressiv afasi har svårt 

att förstå tilltal och kan ofta varken läsa eller skriva (Norrving & Terént, 2001). Den 

drabbade kan även ha svårt att svara på konkreta frågor (Olsen, et al. 2006). Den 

drabbade kan tala men innehållet är svårförståeligt och mer eller mindre innehållslöst. 

De betydelsebärande orden uteblir och talet kan istället bestå av en massa nonsensord 

eller förvrängningar. Att samtala med dessa personer kan vara svårt då de själva inte 

alltid är medvetna om att andra inte begriper vad de säger (Nationalencyklopedin, 

2009).  

 

Rehabilitering 

Det finns goda möjligheter till att träna upp den språkliga förmåga men det tar ofta lång 

tid och resultaten beror dels på hjärnskadans omfattning, dels på personens tillstånd i 

övrigt. Den som drabbats av afasi bör så tidigt som möjligt få kontakt med en logoped 

som kan ge en mer exakt afasidiagnos samt lägga upp en behandlingsplan. Logopeden 

står också för att informera personen med afasi och dess anhöriga om hur 

kommunikationen kan underlättas. Det är bra att ha särskilda arbetslag vid 

rehabiliteringen av afasi där olika personalkategorier samarbetar. Det kan vara först då 

dessa utbyter information som den afasidrabbades verkliga förmåga till kommunikation 

framträder. Logopedens roll i laget är bland annat att för de andra klargöra vari den 

enskilde patientens språkliga och kommunikativa problem ligger samt vad som i olika 

situationer kan förväntas av denne. Rollen som förmedlingslänk till och från anhöriga 
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har kuratorn eller den vårdansvariga sjuksköterskan. Alla i laget har dock en viktig roll i 

att hjälpa den afasidrabbade personen hantera den kris som sjukdomen kan innebära 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2008).  

 

Afasiförbundet anser att de som drabbats av afasi idag inte alltid får den rehabilitering 

de behöver, mycket på grund av bristande kunskap och erfarenhet inom vården. De 

menar att det behövs ett samlat grepp kring hela rehabiliteringsproblematiken då de 

afasidrabbade är i behov av livslång rehabilitering för att kunna vara både socialt och 

ekonomiskt delaktiga i samhället. Afasiförbundet betonar vikten av att alla som drabbas 

av afasi får en individuellt anpassad och livslång rehabiliteringsplan. Afasiförbundet har 

arbetat fram en egen modell för hur rehabiliteringen bör se ut. I den modellen ingår det 

att varje sjukhus bör ha en strokeenhet bestående av bland annat neurolog, logoped, 

arbetsterapeut, psykolog, kurator och sjukgymnast. När den som drabbats av afasi 

kommit hem från sjukhuset skall rehabiliteringen fortskrida. En möjlighet till 

självträning i datormiljö kan vara bra. Det är även viktigt att det ges möjlighet till att 

möta andra personer med afasi för att bland annat utbyta erfarenheter med varandra. 

Detta finns det möjlighet till i de studiecirklar afasiförbundet bedriver (Afasiförbundet, 

2008). 

 

Kommunikation 

Kommunikation är mycket betydelsefullt för oss människor då vi använder mer än 

hälften av vår vakna tid till att kommunicera på ett eller annat sätt. Inte minst i vården är 

kommunikation en grundläggande del (Jahren Kristoffersen, 1997). Kommunikation är 

enligt Nationalencyklopedin (2009)  ”överföring av information mellan människor, 

djur, växter eller apparater”. Begreppet kommunikation kommer från det latinska 

communis som betyder gemensam och communicatio som betyder förmedla, meddela 

eller ha förbindelse med. Thornqvist (2001) anser att kommunicering är att utföra 

handlingar i sociala sammanhang. Kommunikation är något som är ständigt pågående. 

Det som parterna säger och inte säger, gör och inte gör är handlingar som är 

kommunikativa.  

 

Kommunikation kan vara direkt och indirekt. Vid direkt kommunikation befinner 

parterna sig på samma plats, eller också kan de bara se och/eller höra varandra. Vid 

indirekt kommunikation är parterna skilda åt, både i tid och rum. Ett exempel på 

indirekt kommunikation är den skriftliga kommunikationen (Backlund, 2006). 

 

Verbal och icke verbal kommunikation 

Människor kommunicerar även med andra koder än själva språket som till exempel 

ansiktsuttryck, ögonkontakt, röstläge och tonfall, kroppsspråk och beröring. Detta kallas 

för icke verbal kommunikation, det vill säga en icke språklig kommunikationsform 

(Jahren Kristoffersen, 1997). Den icke verbala kommunikationen är minst lika viktig 

som den språkliga för det finns likväl ett syfte (Sundin, Jansson & Norberg, 2002). Den 

icke språkliga kommunikationen innebär även förmedling av känslor och sinnestillstånd 

som till exempel ilska, glädje, oro, lättnad, skamkänslor, nyfikenhet, förbryllelse, 

gillande och ogillande (Hasselbalch, Larsson & Palm, 2008).  
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Verbal kommunikation innefattas av språket i muntlig och skriftlig form och även 

teckenspråket inkluderas här. För att människor ska kunna samarbeta krävs det 

informationsöverföring mellan människorna och talspråket är nödvändigt då vi ska 

förmedla informationen och för att lagra den. För att ett budskap ska nå fram på bästa 

sätt krävs det dock ett samspel av både verbal och ickeverbal kommunikation. Dessa två 

kommunikationsformer har ingen stående gräns utan kan oftast användas för att 

komplettera varandra (Jahren Kristoffersen, 1997). 

 

Kommunikation vid omvårdnad 

En av förutsättningarna för att ge god vård och rehabilitering är att kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och patienten fungerar (Gordon, Ellis-Hill & Ashburn, 2008). 

Sjuksköterskan bör kunna samspela med patienten, men även med anhöriga och 

medarbetare. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2009) står det 

att sjuksköterskan ska ha förmåga att kommunicera med patienter, närstående, personal 

och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt i dialog med patient och/eller 

närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och 

behandling. Vidare skall sjuksköterskan också kunna informera och undervisa patienter 

och/eller närstående, såväl individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form 

och innehåll samt förvissa sig om att patient och/eller närstående förstår given 

information. Patienter som ej själva uttrycker informationsbehov eller som har speciellt 

uttalade informationsbehov skall uppmärksammas. 

För att få bästa möjliga insikt i vad andra människor egentligen menar är det viktigt att 

vara insatt i hur kommunikationen mellan människor fungerar. Vårdpersonalen måste 

vara medveten om att kommunikation sker genom flera kanaler samtidigt, samt att den 

verbala och icke-verbala kommunikationen är sammansatta till en odelbar helhet. Då 

sjuksköterskan har goda kunskaper både i sjukdomslära och om hur patienter erfar att 

vara sjuka, finns en unik möjlighet att kunna påverka hur en patients upplevelse av sin 

sjukdom eller sjukhusvistelse blir. Genom att vara förstående och empatisk samt att 

vägleda, undervisa och stötta kan sjuksköterskan minska patientens lidande. För att 

patienten skall få förtroende för sjuksköterskan och på så sätt kunna tillgodogöra sig 

hans/hennes hjälp krävs det att sjuksköterskan kommunicerar med patienten på dess 

nivå och villkor (Jahren Kristoffersen, 1997). 

 

Alternativa kommunikationssätt 

Då en människas sociala behov inte kan tillfredsställas via ett talat språk, det vill säga 

när förmågan att tala eller förstå vad andra människor säger är nedsatt, behövs 

alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Alternativ och kompletterande 

kommunikation (AKK) är samlingstermen för de insatser som avser att förbättra en 

människas möjlighet att kommunicera. Ett AKK-system byggs upp utifrån individens 

behov och det bör främja användarens delaktighet samt självständighet. Systemet skall 

kunna användas i flera miljöer och därför behövs olika hjälpmedel, strategier och 

tekniker. Ett AKK-system kan innehålla ljud, skrivna eller talade ord, bilder, fotografier, 

symboler eller manuella tecken. Det kan även innehålla hjälpmedel en person använder 

sig av för att kunna kommunicera, till exempel dator, pratapparat, kommunikationskarta 

eller kommunikationsbok. Ett AKK system kan även innehålla strategier som används 

för att göra kommunikationen så effektiv som möjligt. Det kan handla om strategier för 

att öka kommunikationshastigheten eller för att minska missförstånd eller de tekniker en 
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person använder sig av för att kommunicera, till exempel att peka med finger eller att 

teckna med händer. AKK används av personer med varierande diagnoser och i alla 

åldrar. Varje individ har sitt specifika behov av hjälp och därför bör man tänka utifrån 

ett funktionellt perspektiv snarare än utifrån patientens diagnos (Ferm & Thunberg, 

2008).  

 

Afasi ur ett vårdvetenskapligt perspektiv 

Andersson och Fridlund (2002) menar att personer med afasi upplever en förändrad 

livsvärld, ofta med negativa konsekvenser både på det sociala och psykologiska planet. 

Med begreppet livsvärld, som kommer ifrån fenomenologin, menas verkligheten såsom 

vi upplever den genom våra kroppar. Det vi möter i världen upplevs på ett speciellt sätt 

av varje människa och alla har en egen livsvärld (Wiklund, 2003). Sundin och Jansson 

(2003) refererar till LaPointe (1996, 1999) och enligt honom upplever patienter att 

kommunikationen inom vården är otillräcklig. Enligt LaPointe (1996, 1999) kan 

personer som drabbats av afasi vara en särskilt utsatt grupp. Norberg (2001) menar att 

lidande uppstår på grund av kommunikationssvårigheter eftersom dessa problem kan få 

personen att uppleva känslor av utanförskap och en känsla av att inte vara hel som 

människa. Personer med afasi kan få en tendens att dra sig undan och även om det inte 

är direkt medvetet kan det leda till isolering. Isoleringen kan medföra känslor av 

frustration som kan visa sig genom att personen reagerar med ångest, aggressivitet eller 

likgiltighet (Almås, 2006).  

 

Gemensamt för lidande människor är att de befinner sig i en situation där de förlorat 

eller håller på att förlora något, som i detta fall språket för en människa med afasi, som 

för var och en upplevs vara både värdefullt och meningsfullt (Jahren Kristoffersen, 

2001). Eriksson (1994) menar att lida är någonting ont som människan drabbas av, och 

det är en kamp, en viljekamp och livskamp för att utstå detta onda. Men att lida kan 

också innebära att försonas. Med hjälp av fyra huvuddimensioner beskrivs lidandet som 

någonting negativt eller ont, någonting som människan måste leva med, en kamp samt 

någonting meningsbärande, en försoning. Varje människa kommer någon gång i livet 

uppleva lidande eftersom det är något allmänmänskligt och en del av människan.  

Travelbee (1971) anser att lidande är ett obehag och en smärta som omfattas av allt från 

övergående mentala, fysiska eller andliga plågor till mycket stor smärta och ett lidande 

som ligger bortom smärtan. Vidare menar Travelbee (1971) att människor som lider är i 

desperat behov av hjälp, och att tillståndet kan förvärras och leda till apatisk likgiltighet 

om den lidande människan inte får hjälp snarast. En form av lidande är vårdlidande 

vilket är det lidande patienter upplever på grund av dålig eller otillräcklig vård. Detta 

lidande kan bero på bristande kunskap, otillräcklig reflektion eller ett omedvetet 

handlande från vårdarens sida och bör försöka elimineras då det är helt onödigt 

(Eriksson, 1994). Vårdlidande kan också bero på bristande kommunikation eftersom en 

fungerande kommunikation är grunden för en bra vård och en förutsättning för att 

patienten ska kunna vara delaktig i vården (Sundin & Jansson, 2003).  Gordon, et al. 

(2008) menar att den afasidrabbades nedsatta kommunikationsförmåga kan leda till att 

personen inte får vård på samma villkor som andra. 

 

 För att lindra lidandet är det viktigt för vårdpersonalen att skapa en vårdrelation där ett 

ömsesidigt förtroende och tillit finns. Det är också viktigt att vårdaren möter patienten 

halvvägs för att bygga upp ett förtroende (Sundin, Jansson & Norberg, 2000). Detta är 
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extra viktigt för patienter med afasi då studier visar att det är ovanligt att personer som 

drabbats av afasi försöker starta någon form av kommunikation med vårdgivare 

(Gordon, et al. 2008).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Varje år insjuknar ett stort antal personer i stroke. Sjukdomen kan leda till ett flertal 

symtom, däribland afasi som innebär språk- och talsvårigheter. Beroende på hur stor 

skadan är och var i hjärnan den sitter får den drabbade olika typer och svårighetsgrader 

av kommunikationsproblem. En viktig del i sjuksköterskans arbete är att kommunicera 

med patienter och närstående. En fungerande kommunikation är en av förutsättningarna 

för att kunna ge god vård som främjar patientens hälsa, delaktighet och autonomi. 

Afatiker upplever ofta att kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare är 

otillräcklig och därmed otillfredsställande. Detta kan leda till att patientens vårdbehov 

inte alltid uppmärksammas och tillgodoses. För att sjuksköterskan ska kunna tillgodose 

patientens vårdbehov och minska lidandet behövs mer kunskap om patienters egna 

upplevelser av hur det är att leva med afasi. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa upplevelser hos människor som drabbats av afasi till följd av stroke. 

 

METOD  

Design 

Studien har en kvalitativ design och för att besvara syftet valdes att analysera 

berättelser, narrativer, vilket innebär kvalitativa analyser av självbiografier, dagböcker 

eller skönlitteratur med mera (Dahlberg  Lyckhage, 2006). Syftet med narrativ 

forskning är bland annat att förstå kommunikationen mellan människor (Skott, 2004). 

Enligt Ricoeur (1985) är berättandet den form som människan skapar förståelse och 

mening genom. Han menar att människan inte förstår livet direkt utan genom de 

berättelser som skapas. Då olika företeelser länkas till varandra kan världen förstås på 

ett meningsfullt sätt.  

 

Datainsamling och urval 

Inklusionskriterier var självbiografier skrivna av den drabbade själv. De skulle enbart 

handla om personer som drabbats av afasi till följd av stroke. Sökningen av 

självbiografier startades i Borås Högskolas bibliotekskatolog. Sökordet som användes 

var ”afasi” och sökningen resulterade i två självbiografier om afasi. Dessa var Vändtänd 

(Olsson, 2008) och Katt börjar på S (Tropp Erblad, 1982). I båda dessa självbiografier 

är huvudpersonen en kvinna som i yrkesverksam ålder drabbats av afasi till följd av 

stroke. Båda kvinnorna tar oss med in i sin vardag som präglas av kampen att återvinna 

språket. Boken Katt börjar på S (Tropp Erblad, 1982) är 27 år gammal, trots detta valde 

vi att inkludera den då den verkade aktuell och relevant för vårt arbete. Upplevelsen av 

att leva med afasi till följd av stroke var troligtvis ungefär densamma då som nu. På 

Borås stadsbibliotek hittade vi många böcker om afasi, dock exkluderades dessa då de 
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inte var självbiografiska. På afasiförbundets hemsida hittades förslag på litteratur om 

afasi och där hittades självbiografin När språket gick sönder (Skoog Mygård, 2003) 

som beställdes av författaren till boken. Även denna bok handlar om en kvinna i 

arbetsför ålder som drabbats av afasi till följd av stroke. Dessa tre självbiografier 

granskades och visade sig vara tillräckligt utförliga och innehållsrika för att kunna 

besvara syftet. Det fanns inga valda exklusionskriterier gällande ålder och kön. 

Anledningen till att alla tre valda böcker är skrivna av kvinnor i arbetsför ålder är att de 

var de enda självbiografierna som hittades. 

 

Analys 

Den valda analysmetoden följer Evans (2003) analysgång. Analysgången består av tre 

steg: i det första steget ska texten läsas i sin helhet utan någon aktiv analys. Avsikten är 

att skaffa sig en övergripande förståelse. I nästa steg sker den egentliga analysen då man 

plockar ut meningsbärande enheter som därefter delas in i olika teman utifrån likheter 

och olikheter. Avsikten med detta är att på ett systematiskt vis bearbeta texten och att 

aktivt ställa frågor om vad som egentligen sägs. I sista steget beskrivs teman och texten 

analyseras återigen i sin helhet för att det som ska studeras skall kunna uttryckas på ett 

nytt sätt.  

 

Med ett öppet sinne lästes självbiografierna i sin helhet. Varje bok lästes för sig av 

denna studies båda författare. Därefter lästes böckerna en gång till och frågan ”hur 

upplever personerna i självbiografierna det att leva med afasi?” ställdes till texterna 

under läsningen. Detta resulterade i ett stort antal meningsbärande enheter som 

markerades och numrerades på separat papper. Sedan jämfördes författarnas uttagna 

meningsbärande enheter för att finna eventuella likheter och/eller skillnader. Då det 

visade sig att de meningsbärande enheter författarna valt ut var snarlika analyserades 

dessa och innebörden i varje meningsbärande enhet lyftes fram. De meningsbärande 

enheterna delades in i teman utefter innehåll. Fyra teman fastslogs. Varje tema delades 

in i subteman även de utefter innehåll. Den nya helheten beskrivs i resultatet och där är 

det temana som bildar rubrikerna. Subtemana bildar underrubrikerna och belyses med 

citat ifrån böckerna. 

 

RESULTAT  

Resultatet presenteras i form av fyra huvudteman och elva subteman. Varje subtemas 

resultat stöds med citat. 
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Tabell 1-översikt över teman och subteman. 

 

Teman Subtema 

Att känna sig utanför Isolering och ensamhet                 

Osäkerhet och underläge                                          

Att inte bli förstådd  

 

Att förlora sin identitet Förlorad självständighet                         

Förändrad självbild                                         

Oro över nedsatt mental kapacitet 

 

Att uppleva ostabilt känsloliv Känslor av ilska, skräck och sorg           

Att vilja ge upp                                       

Att känna skuld 

Att känna tacksamhet och hopp Tacksamhet över omgivningens stöd och 

uppmuntran                                         

Uppleva hopp om framtiden 

 

 

Att känna sig utanför 

Att ha förlorat sitt språk beskrivs av kvinnorna i självbiografierna som en upplevelse av 

utanförskap. Känslan av att ha förlorat gemenskapen och samhörigheten med andra 

människor upplevdes som något oerhört tungt att bära och påverkade deras liv negativt.  

Språket var något som naturligt bara fanns där och först när kvinnorna drabbats av afasi 

förstod de vilken stor förlust språket egentligen var.  

 

Isolering och ensamhet  

Från att ha haft ett rikt socialt liv upplevde kvinnorna i litteraturen den plötsliga 

förlusten av språket som en chock. Att inte kunna uttrycka sig i tal och skrift och inte 

heller kunna räkna eller läsa innebar en känsla av isolering och misslyckande. Känslan 

av utanförskap och ensamhet förstärktes. Det var svårt för kvinnorna att uppleva 

samhörighet med människor runtomkring och ibland kändes det som att befinna sig i sin 

egen värld utan att ingå i något sammanhang. Kvinnorna hade ibland svårt att höra vad 

folk runt omkring pratade om och upplevde en obekväm känsla av att andra människor 

inte ville prata med dem. Känslor av ensamhet och isolering beskrivs: 
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Det finns fullt om folk runtom mig, men jag är inte där. Som att alla 

människor finns på jorden, i samhället. Jag, finns på en egen Tellus. Här 

finns bara jag och jag svävar, som i en bubbla, omkring deras jord (Olsson, 

2008, s.71). 

 

Jag upplevde både mig själv och andra som isolerade i en tom värld. Jag var 

inte ”utanför”, för det fanns inget ”innanför”. Jag tyckte andra människor 

var tomma, livlösa och lika kontaktlösa som jag själv (Tropp Erblad, 1982, 

s.104). 

 

Osäkerhet och underläge   

Utan sitt språk blev det inte längre lika lätt för personerna i litteraturen att vistas ute 

bland okända människor. Språkförlusten bidrog till att de upplevde en osäkerhet och ett 

underläge i förhållandet till andra människor. Detta beskrivs såsom: 

 

Jag såg hur jag krympte, när jag började tala. Och hur den andra parten 

växte. Vi kröp in i våra roller omedelbart efter de första replikerna. Detta 

gällde inte människor som jag kände sedan tidigare, utan expediter i affär 

och andra ytliga kontakter (Tropp Erblad, 1982, s.108). 

 

Även i mötet med sjukvårdspersonal upplevdes ett underläge. Att inte bli inkluderad i 

sjukvårdspersonalens samtal kunde leda till en känsla av att känna sig illa behandlad: 

 

Många stunder kändes för mig som om jag glömdes bort t.ex. på ronderna, 

diskussionen gick över mitt huvud, trots att det handlade om mig! Det var 

inte alls långt till tårarna då! (Skoog Myrgård, 2003, s.5) 

 

Att inte bli förstådd 

Att inte kunna göra sig förstådd upplevdes som frustrerande och innebar att det var svårt 

att förmedla sig till såväl vårdpersonal som närstående. Det var svårt att få sin vilja 

igenom, vilket bidrog till ökat lidande. Med enbart sitt kroppsspråk försöka förmedla sin 

upplevelse var svårt och mödosamt och ledde till att tröttheten blev ännu tyngre. Att inte 

kunna förmedla sina känslor till de närstående upplevdes skrämmande. Tropp Erblad 

(1982) berättar att hon upplevde att hon och hennes man glidit ifrån varandra och hon 

var rädd att förlora honom. Hon kände en önskan om att vinna tillbaka kontakten med 

Kjell och försökte förmedla sina känslor för honom via ett brev.  

  

Kjell och jag hade ingen bra kontakt nu, och jag använde mer än fyra 

timmar av resan till att försöka skriva till honom. Det var så mycket jag 

ville förklara (Tropp Erblad, 1982, s.109). 

 

Att förlora sin identitet 

Då språket är en del av människan kan förlusten av språket medföra en förlorad del av 

sig själv, sin identitet. Språkförlusten ledde till att kvinnorna upplevde sig själva som 

förändrade och kände inte alltid igen sig själva. Personerna i litteraturen upplevde att de 

hade förlorat en viss del av sin självständighet och kunde känna saknad av sitt gamla 
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liv. Kvinnorna i böckerna led av sämre mental kapacitet än tidigare och hade svårt att 

diskutera och argumentera, vilket även det påverkade synen på sig själv. 

 

Förlorad självständighet 

Upplevelsen av delvis förlorad självständighet kändes jobbigt för kvinnorna i böckerna 

eftersom alla tre tidigare varit väldigt aktiva och sociala. De var alla envisa och ville 

klara sig själva så gott det gick. Kvinnorna ville lära sig att klara av problemen i sin 

vardag själva och hitta egna lösningar på sina problem. Tropp Erblad (1982) var tidigare 

en självständig kvinna som arbetat på olika reklambyråar som copywriter. Nu ville hon 

tillbaka till sitt arbete igen och ville med ett brev till sina arbetskamrater förklara sin 

situation:  

 

Att jag skulle be någon om hjälp var uteslutet. Det hade varit ett bevis på att 

jag inte kunde klara mig själv, och det ville jag inte acceptera (Tropp Erblad, 

1982, s.80). 

 

Förändrad självbild 

Kvinnorna i böckerna upplever en känsla av att inte känna igen sig själva och de 

beskriver att det känns som att behöva leva i en människa som man inte är bekväm med. 

Upplevelsen av en förändrad bild av sig själv beskrivs: 

 

Det är någonting med mitt ansikte. Någonting är som inte är som det ska 

vara. Är det mitt ansikte? Jag känner inte igen mitt ansikte. Har jag en mask 

för ansiktet? Så känns det. Jag använder mitt ansikte, men det är bara ögonen 

i det som rör sig. Konstigt, så konstigt (Olsson, 2008, s.50). 

 

Då livet drastiskt förändrades för personerna i böckerna kände de en stark saknad av 

livet innan afasin och personerna de var då. De kunde längta tillbaka till arbetet och 

vännerna där. De längtade tillbaka till sina vanliga liv och sitt vanliga språk. Tidigare 

hade kvinnorna tyckt om att ibland vara ensamma och de hade trivts i sitt eget sällskap. 

Numera upplevdes det egna sällskapet inte mycket att ha. 

 

Att inte längre ha förmågan att diskutera och argumentera beskrevs som frustrerande.  

Många gånger försökte de inte ens för de kände att det ändå inte var någon idé. Då 

kvinnorna tidigare varit väldigt talförda innebar denna förändring att en del av deras 

identitet gick förlorad och de upplevde ett utanförskap då de inte kunde vara med i 

diskussioner eller inte ens i samtal. Kvinnorna ansåg sig tidigare varit duktiga på att 

förhandla och få folk att gå med på det de ville. Numera var detta problematiskt då de 

hade svårt för att argumentera. Saknaden av att vara med i ett samtal beskrivs: 

 

Nu mer än någonsin, saknade jag möjligheten, att när jag satt tillsammans 

med några personer, inte kunna vara med i samtalet! Det förstod inte 

omgivningen, att jag som afatiker behövde lite extra tid, för att i bästa fall 

hitta de rätta orden till mitt inlägg (Skoog Mygård, 2003, s.10). 
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Oro över nedsatt mental kapacitet 

Tidigare var kvinnorna skärpta och klartänkta men efter hjärnskadan kände de att det 

inte längre var lika lätt att tänka. Denna tanketröghet upplevdes som oerhört jobbig. De 

tappade så mycket trådar i tänkande vilket upplevdes som väldigt rörigt. Den nedsatta 

mentala kapaciteten som hjärnskadan medförde orsakade oro hos kvinnorna då de 

märkte att de bland annat hade sämre reaktionsförmåga än tidigare. Detta ledde till 

inskränkningar i deras liv. Att inte kunna återgå till sin gamla arbetsplats beskrivs: 

 

Jag blev kvar på jourmottagningen i tre dagar; sorligt men sant, så såg jag 

ganska snart att det var för stressigt och krävande jobb nu för mig. Ja, det 

var verkligen svårt att lämna den arbetsplatsen men jag var ju mest rädd för 

att i brådskan missuppfatta ordinationerna och skada patienterna (Skoog 

Myrgård, 2003, s.15). 

 

Då kvinnorna hade förlorat förmågan att prata engelska var de rädda för att hamna i en 

situation där det behövdes på grund av att det hade kunnat bli pinsamt. Personerna i 

böckerna frågade sig hur de skulle kunna lära sig läsa och skriva då de inte ens kunde 

tänka riktigt. Känslan av att inte ha en fungerande hjärna förekommer: 

 

Är det min hjärna som inte hänger med? Är min hjärna och jag ens på 

samma kropp? Felet finns och jag måste räkna ut var felet finns. Jag måste 

också lösa det, laga felet (Olsson, 2008, s.105). 

 

Att uppleva ostabilt känsloliv 

I samband med afasin upplevde kvinnorna ett förändrat och stormigt känsloliv. Känslor 

av ilska, sorg och skräck förekom, även känslor av skuld. När livsvärlden kändes för 

tung, kunde känslan av att vilja ge upp ta överhand. 

 

Känslor av ilska, skräck och sorg 

Kvinnorna kunde ofta känna frustration och vara utåtagerande. Ofta kände de ilska men 

kvinnorna beskrev att ilskan kunde vara ett uttryck för sin ångest, förtvivlan och oro. De 

betonar att ilskan inte alltid var riktad mot personen som försökte tala med dem så vida 

de blev respektfullt behandlade. Starka känslor av rädsla och skräck upplevdes. Ibland 

var det världen utanför som föreföll skrämmande och ibland var det känslan av att inte 

veta vem man är. Kvinnorna beskrev skräcken som svart och kall. Sorgen som 

kvinnorna upplevde beskrevs som tung. Att inte kunna vara den man är gjorde 

kvinnorna ledsna. Smärtan inombords beskrivs som stark men plötsligt övergående: 

 

Jag gråter så högt så högt och så ont det gör i mitt sorgsna hjärta. Hela jag 

rasar inombords och jag gråter ännu mer. Plötsligt slutar min gråt lika 

plötsligt som den började så lika plötsligt slutar den. Som ett tryck på 

strömbrytaren, först on och nu off  (Olsson, 2008, s.97). 
 

Att känna skuld 

Då afasin gjorde det svårt för kvinnorna att ta hand om och göra saker för andra i den 

utsträckning de gjort tidigare, förekom det känslor av dåligt samvete. De upplevde att de 
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hade varit en dålig mor, en dålig dotter, en dålig hustru och en dålig vän. Kvinnorna 

tyckte inte att de varit tillräckligt solidariska mot sina arbetskamrater och att de inte 

heller gjort tillräckligt mycket för att rädda sina äktenskap. Ibland upplevde kvinnorna 

att de bara kom ihåg det de hade låtit blir att göra och det de hade gjort som skadat 

andra: 

 

Jag var den sämsta människan på jorden, trodde jag nästan. Alla andra 

hade en förklaring som lät bra. Min förklaring var bara ren och skär 

egoism.” (Tropp Erblad, 1982, s.102) 

 

Att vilja ge upp 

Ibland kände kvinnorna att livet inte var roligt längre och att de inte orkade leva det 

livet som förändringen innebar. De hade en känsla av att de skulle ge upp om det ingen 

tröst kom: 

 
Det känns som om jag aldrig mer kan bli glad och läkaren stal min tro på att jag 

ska klara det här bra. Jag är så rädd och jag tror att nu dör jag och jag orkar 

inte vara ensam. Jag blir snurrig i huvudet och nu slutar jag att andas för jag vill 

dö, för jag orkar inte ta emot mer. Jag vill bort! Eller är det ett hem? (Olsson, 

2008, s.145) 

 

Att känna tacksamhet och hopp  

Trots den svåra situation kvinnorna befann sig i fanns det saker som upplevdes positivt. 

Tryggheten i omgivningens stöd och uppmuntran ingav hopp om förbättring. 

 

Tacksamhet över omgivningens stöd och uppmuntran 

Kvinnorna i litteraturen upplevde det som en styrka att ha ett bra socialt kontaktnät 

omkring sig. De uppskattade när människor runt omkring visade att de brydde sig. Det 

betydde mycket för kvinnorna när vårdpersonalen visade sitt engagemang och sin 

förståelse för den situationen kvinnorna befann sig i. De upplevde även att familjen var 

en viktig del i rehabiliteringen och vardagen i övrigt. När det var tungt och en känsla av 

att vilja ge upp fanns där, var det omgivningens stöd och uppmuntran som gav styrka att 

fortsätta kämpa. Detta beskrivs som: 

 

Så låg jag där, vingbruten. För att få luft under vingarna igen måste jag 

lyftas upp. Utan omgivningens positiva inställning hade jag inte klarat att 

starta på nytt (Tropp Erblad, 1982, s.135). 

  

Uppleva hopp om framtiden 

Kvinnorna i böckerna känner glädje över framstegen de gör. Dessa framsteg leder till 

hopp om förbättring. Här beskrivs känslan av att kunna läsa igen:  

 

Jag läste en text i boken Ordkunskap. Plötsligt märkte jag att jag läste lika 

snabbt som förr! Det var som om en propp lossnat på vägen ut. Då förstod 

jag att jag kommer att bli frisk (Tropp Erblad, 1982, s.112). 
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Omgivningens hjälp och positiva attityd gjorde att personerna i böckerna vågade hoppas 

på förbättring. Omgivningen bidrog även till en positivare inställning:  

 

Förmågan att kunna se det minsta positiva, i det stora och glädjas åt det, 

lärde jag mig av Christina. Jag fick lära mig att ”tycka om” den dator jag 

fick tillgång till (Skoog Myrgård, 2003, s.8). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi anser oss väldigt nöjda med valet av vår litteraturbaserade modell eftersom vi genom 

denna metod fick vårt syfte uppfyllt mycket väl. Det positiva med Evans (2003) 

analysgång är att modellens upplägg känns konkret och enkelt att följa. Då denna studie 

gick ut på att analysera narrativer fanns det i detta fall inget negativt med att följa Evans 

(2003) analysgång. Däremot kunde analysgången varit svårare att följa om det varit 

artiklar som analyserats då artiklar över lag kan vara svårare att läsa. Då studiens 

författare var intresserade av hur det kan vara att leva med afasi och ville veta hur en 

afatikers livsvärld kan upplevas kändes det som att självbiografier bäst kunde ge en 

trovärdig bild av detta. Då självbiografier skrivs för att förmedla verkligheten såsom 

den erfars av författaren får läsaren på ett direkt sätt en inblick i en annan människas 

upplevelse. En annan typ av berättelser, till exempel memoarer inte skrivna av 

personerna själva eller fiktiva historier kunde valts. Även kvalitativa artiklar kunde valts 

men även då är det någon annan som analyserat materialet. Varken under 

urvalsprocessen eller nu så här i efterhand tror sig författarna till studien att en annan 

slags litteratur hade kunnat ge ett bättre uppfyllt syfte på grund av att mellanhänder hade 

kunnat förvränga och till vis del dölja den direkta och sanna upplevelsen. Denna metod 

skulle valts igen om studien skulle göras om. Det finns dock några nackdelar med att 

analysera skönlitterära böcker. Eftersom att böckerna är skrivna retroperspektivt har 

personerna haft tid att bearbetat sina tankar och känslor samt reflektera över vårdtiden 

vilket kan ha inverkat på berättelserna. Att hitta självbiografiska böcker om just afasi till 

följd av stroke var inte fullt så svårt som trott. Det fanns misstanke om att det inte skulle 

finnas så många självbiografier på grund av att afasidrabbades problem kan vara just att 

skriva och att det kanske skulle finnas fler böcker som var skrivna av någon annan än 

den drabbade själv. När det sedan upptäcktes att det fanns böcker skrivna av personer 

som drabbats av afasi själva, var det positivt överraskande. Det var alldeles lagom att 

läsa tre självbiografier då innehållet var fullt tillräckligt för att kunna analyseras. Alla 

böckerna var skrivna av svenskar och därmed har en bra inblick i hur det kan vara att 

leva med afasi i Sverige fåtts.  

 

Analysförfarandets alla delar gick smidigare än förväntat. När böckerna lästs första 

gången erhölls en omedelbar känsla för hur det kan vara att leva med afasi. Litteraturen 

innehöll tillräckligt med material för att lätt plocka ut meningsbärande enheter. Att 

sedan konstruera teman var lite svårare. Det var inte självklart hur dessa skulle 

struktureras upp och benämnas. Till en början fanns alldeles för många teman och  

svårigheter med att dela in materialet i färre teman utan att något betydelsefullt material 

skulle gå förlorat förekom. Tillslut fastställdes ändå några teman som ansågs täcka det 
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som var relevant att ha med i arbetet. Att sedan ta ut och namnge subteman gick 

smidigare då vi tidigare redan hade bearbetat texten både som helhet och i delar.  

 

Resultatdiskussion  

Vi ville veta om vårt resultat kan gälla för fler personer som drabbats av afasi och letade 

efter forskning om upplevelser av afasi till följd av stroke. Databaserna som söktes i var 

Medline och Cinahl. Till vår förvåning upptäckte vi att det inte fanns särskilt många 

studier kring just upplevelser av att leva med afasi. Det som fanns var för oss 

svårtillgängligt då vår tid för arbetet var begränsad. Lightbody, Auton, Baldwin, 

Gibbon, Hamer et al. (2007)  påpekar att personer med kommunikationssvårigheter ofta 

utesluts ur studier rörande depression. Vi frågar oss därmed om personer med afasi även 

utesluts ur fler studier än de rörande depression. 

 

Faktorer som kan påverka upplevelsen av att leva med afasi 

Faktorer som kan påverka upplevelsen av att leva med afasi är ålder och kön. 

Personerna i böckerna vi analyserat var i åldrarna 46, 47 och 59 år och var alla kvinnor. 

Vi undrar om upplevelsen av att leva med afasi till följd av stroke hade skiljt sig om 

kvinnorna varit betydligt yngre eller äldre. Hade afasin förändrat deras livsvärld på ett 

annat sätt? Enligt en studie av Laska, Hellblom, Murray, Kahan & Von Arbin (2001) är 

ålder och svårighetsgraden av afasi huvudfaktorerna för hur pass bra språket kan 

återvinnas efter afasi till följd av stroke. Studien visar även att yngre patienter 

tillfrisknar i en större utsträckning än äldre. Då vi inte hittade någon självbiografi 

skriven av en man funderar vi även över om afasidrabbade mäns upplevelser skiljer sig 

från dessa kvinnors.  

 

En annan faktor kan vara förmågan att kunna berätta om sin upplevelse av att leva med 

afasi. Alla kvinnorna i böckerna hade ett behov av att få berätta sin historia. Kvinnorna 

som skrivit böckerna har alla vunnit tillbaka sitt språk så pass bra att de varit kapabla till 

att skriva självbiografier. Vi har funderat på hur de personer med afasi som inte haft 

denna förmåga att berätta upplever sin situation. Enligt Fredriksson & Eriksson (2001) 

kan berättandet vara en väg till att lindra lidandet. Att få berätta i samspel med andra 

kan hjälpa till att hitta en mening i lidandet och därmed lindra det.  Shadden & 

Hagstrom (2007) menar att berättandet är en fortlöpande process och ett samspel, och 

att detta är nödvändig för att en person som drabbats av afasi skall kunna gå vidare i 

livet. Med detta i åtanke har vi funderat på om de afasidrabbade som saknar möjligheten 

till detta samspel upplever ett ännu större lidande. Vi är medvetna om att resultatet 

kunnat bli något annorlunda om de afasidrabbade som inte vunnit tillbaka sitt språk så 

pass bra att de kan förmedla sin historia kommit med i vårt arbete.  

 

Resultatet visar att en annan faktor som kan påverka upplevelsen av att leva med afasi 

är hur pass stöttande omgivningen är. Hade inte personerna i litteraturen haft ett bra 

socialt nätverk och anhöriga som stöttade dem hade de kanske inte gjort lika bra 

framsteg och känt tacksamhet och hopp inför framtiden. Vi kan tänka oss att andra 

personer med afasi som inte har denna trygghet i omgivningen har svårare att göra 

språkliga framsteg och därmed kan det vara svårare för dessa personer att känna hopp. 

Resultatet visar att afasi drabbade ibland kan känna att de inte orkar mer, att de vill ge 
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upp. Det som fick personerna i böckerna att orka fortsätta kämpa var oftast 

omgivningens engagemang och stöd. Antagligen har inte alla som har afasi ett sådant 

stöd, vilket kan betyda att det för dessa personer är svårare att orka kämpa i jobbiga 

situationer. Lightbody et al. skriver att det är ett faktum att depression är vanligt 

förekommande vid afasi efter en stroke. Vi har ställt oss frågan om personer med afasi 

som inte har ett socialt nätverk som införlivar hopp kan få djupare depressioner och 

svårare att ta sig ur dem än de personer med afasi som har ett bra socialt nätverk.  

 

I mötet mellan vårdare och patienter med afasi 

Förutom att de afasidrabbade själva upplever sin situation som jobbig kan även de som 

vårdar dem tycka att det är jobbigt. Enligt Draper, Bowring, Thompson, Van Heyst, 

Conroy et al. (2007) finns det studier som visar på att vårdare till afatiska 

strokepatienter är mer stressade, med symtom på depression, ensamhet och emotionella 

problem, än vårdare av icke afatiska strokepatienter. En studie av Draper et al. (2007) 

visar att gruppundervisning tillsammans med emotionellt stöd är effektivt för att 

reducera vårdgivares stress. Studien påtalar att dessa åtgärder bör ske så snart vårdaren 

börjar arbeta med denna patientgrupp samt att den bör vara fortlöpande för att behålla 

effekten av åtgärderna. Kumlien (2005) beskriver arbetssituationen hos sjuksköterskor 

som arbetar med strokepatienter på sjukhem i Sverige som dyster. Sjuksköterskorna 

känner frustration och osäkerhet eftersom att det är svårt att förstå vad en person med 

nedsatt kommunikationsförmåga känner och önskar. De är bland annat missnöjda för att 

det finns för lite tid till att lära känna patienterna. Eftersom att kommunikationen med 

en person med afasi ofta är tidskrävande så kan vi tänka oss att denna tidsbrist även 

påverkar afasipatienterna negativt. Då vi själva har erfarit stressen av att inte kunna 

kommunicera med patienter på ett tillfredställande sätt, tycker vi att det borde vara en 

självklarhet med utbildning och stöd till vårdpersonal som arbetar med personer som 

drabbats av afasi. För att vi som sjuksköterskor ska kunna ge god vård är det viktigt att 

vi har verktyg för att hantera stress, så vi inte förmedlar stressen vidare till patienten.  

 

Det krävs inte bara tid till att kommunicera med en människa med afasi, informationen 

till en person med nedsatt kommunikationsförmåga bör vara speciellt anpassad efter 

individens förmåga att förstå. Fursland (2005) beskriver hur man kan hantera eventuella 

problem i kommunikationen med en afasidrabbad. Om den afasidrabbade personen inte 

förstår det som sagts försök säga det på ett annat sätt, skriva ner det eller rita det. Om 

det ändå inte fungerar, kom överens med patienten ifall det är idé att fortsätta försöka 

eller om ämnet skall lämnas så länge. Var ärlig och låtsas inte som om du har förstått 

det patienten säger om du inte har det. Kom underfund med om det är viktig 

information för patienten – är det viktigt så försök senare eller be någon annan framföra 

informationen. Förstå patientens frustration över att inte kunna få ut det som finns i 

dennes huvud. Att skratta och använda humor kan underlättas vilket även betonas av 

Sundin, Norberg & Jansson (2001).   

 

Praktiska implikationer 

Vi anser det viktigt att som sjuksköterska vara insatt i hur en afasidrabbades livsvärld 

kan upplevas och vad som för denna kan medföra vårdlidande. Det har framgått i 

resultatet att personer med afasi upplevt lidande på grund av att vårdpersonal pratat över 
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huvudet på dem och inte gjort dem delaktiga i sin vård. Som sjuksköterska måste man 

därför visa att man vill göra patienten delaktig i sin egen vård och patienten ska känna 

att man verkligen försöker ge den en så god vård som möjligt. Sjuksköterskan bör 

försöka hitta ett sätt för varje enskild patient att kunna få förmedla sin vilja på. Då den 

afasidrabbade kan tycka det är ansträngande att ständigt behöva gestikulera för att 

förmedla sig bör vårdpersonalen uppmärksamma patientens gestikuleringar så patienten 

inte tröttar ut sig och känner att hon inte blir sedd. Om en person med afasi som haft 

problem med att få fram vad han vill, äntligen lyckats bör man som sjukvårdspersonal 

visa att man förstått vad hon/han menar och tänker hjälpa henne/honom. Gör man inte 

detta kan det leda till att patienten slutar försöka få fram vad hon/han vill vilket 

självbiografierna visar på har hänt. I vår litteraturstudie framgick det att det betydde 

mycket för de afasidrabbade att få göra det de klarade av själva. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonal låter dem vara så självständiga som möjligt. Sjukvårdspersonalen bör 

tänka på att inte göra saker åt patienten bara för att spara tid eller i tron om att man gör 

en tjänst. Kvinnorna i självbiografierna beskrev hur mycket det betydde för dem när 

vårdpersonal visade sitt engagemang och sin förståelse för situationen de befann sig i. 

Genom detta ingavs de hopp om förbättring. Som personal kan det vara skönt att veta 

att patienten uppskattar att man engagerar och anstränger sig för att förstå även fast 

patienten inte kan visa sin uppskattning. De implikationer i vården som diskuterats är en 

grund för en bra vårdrelation vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna utföra en av 

sjuksköterskans viktigaste uppgifter: att lindra lidande. 

 

Slutsats 

Det viktigaste fyndet i studien är det faktum att den drabbades livsvärld faktiskt 

förändras så mycket som den gör. Kvinnorna upplevde att hela deras person hade blivit 

annorlunda och deras vardag förändrades drastiskt. Eftersom det var svårt att hitta 

forskning kring upplevelser av att leva med afasi till följd av stroke behövs det fler 

studier i ämnet. Resultat i denna studie kan vara ett bidrag till ökad kunskap om 

vårdandet av patienter med afasi eftersom det är den afasidrabbades egna upplevelser av 

att leva med afasi som belysts. Om sjuksköterskan som vårdar en patient med afasi är 

insatt i hur det kan vara att ha förlorat sitt språk kan han/hon känna sig tryggare i mötet 

med patienten . Då kan det vara lättare att bedriva god vård och för patienten kan detta 

resultera i minskat vårdlidande. 
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Bilaga 1 

Översikt över analyserad litteratur   

                         
 

Titel: Vändtänd  

Författare: Margareta Olsson 

Årtal: 2008 

 

 

 

 

Titel: När språket gick sönder 

Författare: Carin Skoog 

Myrgård 

Årtal: 2003 

 

 

Titel: Katt börjar på S 

Författare: Ingrid Tropp 

Erblad 

Årtal: 1982 

 

 

Boken är skriven av 

Margareta som vid 59-års 

ålder drabbas av afasi till 

följd av stroke och vi får 

följa henne genom som 

sjukdomen tragedin 

innebär. Hon tar oss med 

in i sin vardag som präglas 

av logopedbesök och 

kampen tillbaka. Boken är 

skildrad på ett personligt 

och gripande sätt där hon 

på ett generöst sätt delar 

med sig av sina innersta 

tankar och känslor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Boken handlar om Carin 

som vid 47-års ålder 

drabbas av afasi samt 

högersidig förlamning. 

Innan sjukdomen arbetade 

Carin som sjuksköterska 

och hade ett rikt socialt liv. 

Carin beskriver isoleringen 

som afasin medför men 

även rehabiliteringen hos 

logoped och sjukgymnast. 

Carin ger aldrig upp 

hoppet och kämpar för 

afatikers rätt att bli 

respekterad bland annat 

genom att vara aktiv i 

afasiföreningen. 

 

Katt börjar på S handlar om 

Ingrid som vid 46-års ålder 

plötsligt förlorade sitt språk 

på grund av stroke.  Hon 

jobbade som copywriter 

och har arbetat på flera av 

Sveriges största 

reklambyråer.  Ingrid 

beskriver hur det känns när 

man inte har språket och 

hur omgivningen behandlar 

en när man inte kan 

uttrycka sig. Vi får följa 

Ingrid i rehabiliteringen 

och jakten på orden. Hon 

delar även med sig av sina 

äktenskapsproblem och sin 

vardag i övrigt. 

 


