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Sammanfattning  

Föreliggande uppsats är en begreppsanalys med syfte att beskriva och klargöra 

innebörder i begreppet förlust och dess innebörder i relation till kontexten att ”förlora 

talförmågan genom sjukdom”. 

Patienter som drabbats av en förlust i samband med ohälsa orsakas ofta lidande i form 

av förlorad livskvalitet. Det är sjuksköterskans ansvar att minska sådant lidande och 

vägleda patienten mot ett ökat välbefinnande. 

I bakgrunden och problemformuleringen beskrivs den vårdvetenskapliga förankring 

som begreppet förlust har. Vår åsikt är att det saknas forskning som synliggör 

innebörder av begreppet förlust i form av begreppsanalys och att det finns ett behov av 

yrkesmässig kunskap om begreppets innebörder för att få en djupare förståelse för 

fenomenet förlust. Som metod granskades ordböcker, synonymordböcker, 

motsatsordböcker samt nätlexikon för att finna den språkliga innebörden av begreppet. 

Därefter identifierades de innebörder som beskriver begreppet utifrån karaktäristika, 

förutsättningar och konsekvenser av begreppet. Den kontextmässiga innebörden 

beskrevs utifrån vårdvetenskapliga artiklar för att skildra vad begreppet är och inte är 

utformades typexempel, gränsfall och antiexempel där innebörden belyses utifrån 

fiktiva livssituationer. Resultatet och diskussionen visar att begreppet förlust är av 

flerbottnad karaktär och innebär att man ofrivilligt berövas något. Det framgår även att 

en förlust innebär att man förlorar något värdefullt och att man därmed drabbas av 

lidande. Vid en förlust i samband med ohälsa är hälsan det värde som går förlorat. 

Lidandet berör på så vis hela människan, då hälsa betraktas som ett existentiellt värde. 

Vidare framgår att förlust i samband med ohälsa innebär att man tvingas utstå lidandets 

kamp. Diskussionen tar även upp hur man som sjuksköterska kan lindra lidande i 

samband med en förlust. 

 

Nyckelord: förlust, begreppsanalys, förlust av talet, lidande, ohälsa, livskvalitet, 

välbefinnande.  
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INLEDNING 

Vi uppfattar begreppet förlust som vanligt förekommande i samband med diskussion 

och reflektion kring lidande, livskvalitet och ohälsa. Vår åsikt är att en större kunskap 

om begreppets innebörder kan bidra till en fördjupad förståelse av fenomenet förlust, 

vilket i sin tur kan leda till ökad kunskap om hur man som sjuksköterska kan stödja och 

vägleda patienter som drabbats av förluster. Därför anser vi det vara intressant att 

utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv klargöra och belysa innebörden av begreppet 

förlust genom en begreppsanalys. 

     ”Syftet med begreppsanalys är att vidga kunskaperna om någon central företeelse i 

vårdandet utifrån vårdvetenskaplig grundsyn, den grundutbildade sjuksköterskans 

kompetensområde och eget intresse” (Segesten 2006, s. 91).  

 

BAKGRUND 

Bruce och Lind (1991) anser att det egna språket styr vår förmåga att uppleva 

omvärlden. Det vi inte har ord för, det undgår oss. På så vis är det fackspråk som 

används inom vården viktigt för att kunna höja kvaliteten inom vården. Vi anser att 

begreppsanalys är ett sätt att skapa en teoretisk plattform om vad ett begrepp innebär 

och vad det inte innebär. En begreppsanalys kan därmed gagna sjuksköterskan i 

hans/hennes arbete, då den bidrar med kunskap om ett begrepps användningsområde. 

Detta tror vi kan öka den språkliga förståelsen om begrepp som förekommer i 

vårdsammanhang. Att välja ett begrepp är enligt Segesten (2006) ett avvägande som bör 

beaktas enligt vad som är väsentligt för vårdandet. Vi valde ett begrepp utifrån vad som 

anses viktigt och intressant sett utifrån vår yrkesroll som sjuksköterska. Begreppet 

förlust anser vi har en stark anknytning till sammanhang där människor befinner sig i 

behov av vägledning. Sjuksköterskan har i mötet med patienter ett ansvar att stödja dem 

som drabbats av en förlust i samband med ohälsa. På så vis är begreppet centralt för 

vårdandet.  

ICN:s etiska kod för Sjuksköterskor (2005) belyser att sjuksköterskans grundläggande 

ansvar är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt minska lidande. 

Vidare framgår av dessa regler att i vårdandet ligger respekt för mänskliga rättigheter, 

rätten till liv, kulturella rättigheter, rätt till värdighet och att behandlas med respekt och 

självbestämmande.   

      ”Syftet med vården är att lindra patientens lidande och ge patienten den hjälp och 

det stöd han/hon behöver för att uppleva hälsa” (Wiklund, 2003, s.79).  

 

Innebörden av den beskrivna texten belyser vikten av att bemöta patienten utifrån ett 

helhetsperspektiv, vilket detta är en del i förståelsen av ohälsa/hälsa, lidande och 

livskvalitet. 

Vid en förlust beskriver Nationalencyklopedin (2009) att en förlustreaktion kan uppstå. 

Tillståndet beskrivs som en sammanfattande benämning på en individs psykiska och 

beteendemässiga reaktion när något betydelsefullt gått förlorat, till exempel genom 

anförvants död eller kroppslig skada. Cullberg (1993) anser att då människan drabbas av 
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förlust eller vid hot om förlust kan detta leda till en traumatisk kris för individen. En 

sådan kris beskrivs i följande citat.  

     ”Den traumatiska krisen utlöses i princip av tre olika slags händelser: att drabbas 

av en förlust (hot om förlust) eller en kränkning (hot om kränkning) eller att genomleva 

en katastrof” (Cullberg, 1993, s.34).  

 

Cullberg (1993) menar vidare att förlusten handlar om att förlora något som finns i 

yttervärlden och att det kan vara något konkret eller abstrakt. Enligt Cullberg är 

konkreta exempel på detta kan vara att förlora en annan människa genom dödsfall, 

skilsmässa eller förlusten av ett kärt husdjur. Det kan röra sig om en kroppsdel som 

förloras, vilket kan ha betydelse för upplevelsen av tillfredställelse och identitet. Annan 

konkret förlust kan vara av materiellt värde som förlorad egendom. Abstrakt förlust kan 

röra sig om ett psykiskt engagemang som upplevs vara värdefullt för människan. På 

grund av att forskning saknas om begreppet förlust, ser vi ett behov av yrkesmässig 

kunskap om begreppets innebörder. Kunskapen kan således leda till en djupare 

förståelse för fenomenet förlust och användas av sjuksköterskan i sitt arbete med 

patienter som drabbats av förluster. 

 

Val av sammanhang  

Segesten (2006) anser att begreppet bör skildras utifrån ett sammanhang. Ett sådant 

sammanhang kan vara en speciell vårdmiljö eller patientgrupp. Det kan även belysas 

genom att sätta in begreppet i relation till en händelse eller vårdåtgärd. Vi valde att 

belysa begreppet specifikt utifrån kontexten ”förlust av talförmågan i samband med 

sjukdom". Vi anser att förmågan till kommunikation som en viktig aspekt för vad som 

kan betraktas utgöra livskvalitet för patienten, anser vi att begreppet är intressant och 

relevant att belysa i relation till kontexten ”förlust av talförmågan i samband med 

sjukdom”.  

 

Solvoll (2005) anser att förändringar och förluster på grund av sjukdom upplevs som 

hotande för jagets fysiska, andliga, sexuella och sociala aspekter. Vidare beskrivs 

människans identitet som en sammansatt helhet. Upplevelsen av helhet kan påverkas 

om följden av kroppslig förändring inskränker på förmågan att klara sig själv och 

påverkar självständigheten. Tillståndet anses kunna leda till en rubbad självbild och 

brist på självrespekt. Solvoll (2005) menar vidare att omständigheterna kring den 

kroppsliga förlusten är av betydelse med innebörden att förändringens varaktighet är att 

beakta då en övergående förändring inte behöver ha samma påverkan som en bestående 

förlust. Exempel är att ett brutet ben tillfälligt kan ge stora förändringar i friheten att 

kunna röra sig, men tanken på att det är en tillfällig läkeprocess gör att det går att förlika 

sig med tillståndet på ett annat sätt jämfört med en varaktig förlust.  

 

Afasiförbundet (2010) beskriver afasi som en samlingsbeteckning över språklig skada 

som kan drabba individen efter förvärvad hjärnskada. Konsekvensen av förlust av 

talförmågan anses kunna leda till en stor frustration för patienten och närstående då man 

inte kan tala med varandra på samma sätt som innan, samt att förmågan att förmedla 

information och språkligen förmedla känsloyttringar berövas patienten. Språket belyses 

som nödvändigt för att kunna kommunicera med varandra. Vidare beskrivs vikten av att 
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skapa en så lugn miljö runt patienten som möjligt och att det är samhället och anhörigas 

uppgift att forma en sådan miljö. Afasiförbundet beskriver att det är viktigt att bemöta 

patienten utifrån kunskap om tillståndet och att sådan kunskap är en förutsättning för att 

patienten ska kunna delta aktivt i samhället. 

 

Ohälsa 

Wiklund (2003) beskriver att hälsa är ett fenomen med många dimensioner, som är 

beroende av människans förhållande till världen. Först då människan upptäcker att hon 

inte längre kan ta hälsan för given, är då den uppmärksammas. Vidare belyser Wiklund 

att en vårdvetenskaplig hälsobild ställer människans hälsa och lidande i fokus, snarare 

än sjukdomen. 

Innebörden av detta förklaras i figur 1. Där framgår att en person kan känna sig ”frisk” 

men som vårdare observerar man det motsatta. Människan i position A (upplevd hälsa) 

har accepterat situationen och upplever välbefinnande trots ohälsa. En annan känsla som 

kan upplevas är position B (verklig hälsa) där upplevelse av friskhet och inga tecken på 

ohälsa framgår. Det motsatta är position D (verklig ohälsa) som visar en person som 

känner illabefinnande där symtom kan observeras. En annan upplevelse kan vara 

position C (upplevd ohälsa) en person känner sjukdom och men inga tecken på sjukdom 

syns (Eriksson, 1989). 

 

 
Figur I. Individens hälsopositioner (Eriksson, 1989, s. 46) 
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Lidande  

Wiklund (2003) beskriver lidandet som en konsekvens av att människan upplever hot, 

kränkning eller förlust av människans själv. Samt att forskare tar fasta på lidandet som 

en känsla av att förlora kontrollen. Enligt Wiklund (2003) orsakar konsekvensen av 

lidande desintegritet, i form av att människan inte förmår att se hur hon ska kunna 

fungera i det nya tillståndet då hela hennes existens hotas. Lidandet kan utgå från olika 

upplevelser och situationer, och benämns som sjukdoms-, vård- eller livslidande. 

     ”Sjukdomslidande är det lidande som är en direkt följd av sjukdomen och 

sjukdomssituationen, exempelvis smärta. Vårdlidande avser det lidande som orsakas i 

vård- och behandlingssituationer, exempel då patienten blir blottad i samband med en 

undersökning. Med livslidande förstås det lidande som är knutet till människans 

livshistoria och livssituation” (Wiklund, 2003, s. 144).  

Vidare belyses att vårdaren har en viktig uppgift i att uppmärksamma patientens lidande 

och bekräfta detta. Jahren-Kristoffersen och Breievne (2005) menar att begreppet 

lidande används i allmänhet för att beteckna människans upplevelse av plågor, förlust, 

ångest, nöd, och smärta. Vad som är gemensamt för allt lidande är att det omfattar 

kroppsliga, psykiska, och existentiella sidor av människans situation. Lidandet omfattar 

på så vis hela människan. 

 

Livskvalitet och välbefinnande 

Rustöen (1993) beskriver att det idag finns en rad olika definitioner av begreppet 

livskvalitet, men att det råder oenigheter om hur begreppet bör definieras. Dock är man 

överens om att det är ett subjektivt och flerdimensionellt begrepp som rymmer fysiska, 

psykiska och sociala aspekter av livet. 

     ”Att uppleva välbefinnande kan betraktas som liktydigt med att ha livskvalitet. 

Innehållet i begreppet välbefinnande påminner mycket nära om innehållet i begreppet 

livskvalitet” (Rustöen, 1993, s. 44).  

 

Bruce och Lind (1991) beskriver välbefinnande och livskvalitet som, en känsla hos 

individen en upplevelse av friskhet och sundhet och att upplevelsen har ett samband 

med individens livskvalitet, känsla av mening med livet, tillit och tilltro till hela 

livssituationen. Wiklund (2003) skriver att Eriksson beskriver välbefinnande som ett 

fenomenologiskt begrepp som innebär att människas livsvärld och känslor är det 

centrala. Vidare menar Wiklund (2003) att det är svårt att sätta upp objektiva kriterier 

på välbefinnande då det har att göra med personens inre upplevelser, och därmed är 

unikt. Brulde (2007) skriver att livskvalitet i högsta grad är beroende av hur lycklig eller 

olycklig man är. Innebörden beskrivs som att ju lyckligare man är desto bättre hälsa. På 

motsvarande sätt beskrivs lidande som det värsta vi kan råka ut för. Hans teori om 

livskvalitet är en modifierad lyckoteori som bygger på att ett bra liv beror på om man är 

lycklig av ”rätt skäl” eller på ”rätt grunder”. Psykologilexikon (2005) beskriver 

livskvalitet som det värde som människor upplever att tillvaron har för dem, allt ifrån 

fysiskt och psykiskt välbefinnande till förmågan att ägna sig åt meningsfulla aktiviteter 

och verksamheter. Sedan 1970-talet har man i välfärdsländerna lagt stor vikt vid 

individens livsinnehåll. Klinisk vårdforskning gör sedan mitten av 1980-talet 
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regelmässigt mätningar av den livskvalitet patienterna uppnår i och genom den vård de 

får. De bedömningar som man gör mätningar utifrån är fysiska, emotionella, kognitiva, 

sociala samt uppmätning av det allmänna hälsotillståndet (Psykologilexikon, 2005). 

 

PROBLEMFORMULERING  

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att lindra lidande och vägleda patienten till ökat 

välbefinnande. Vi uppfattar fenomenet ”förlust” som vanlig orsak till lidande i 

samband med ohälsa och sjukdom. Vår åsikt är att det saknas forskning som synliggör 

innebörder av begreppet förlust i form av begreppsanalys. Därför anser vi att det finns 

ett behov av yrkesmässig kunskap om begreppets innebörder för att få en djupare 

förståelse för fenomenet förlust. Vi menar att kunskapen kan stärka sjuksköterskan i 

hans eller hennes roll som stöd åt patienter som har haft en förlust.   

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva och klargöra innebörder i begreppet förlust och dess innebörder i 

relation till kontexten att ”förlora talförmågan genom sjukdom”. 

 

METOD 

Analysmetod 

Segesten (2006) anser att det finns många anledningar till att göra en begreppsanalys. 

Man skall vidga kunskaperna om en central företeelse i vårdandet med en 

vårdvetenskaplig grundsyn, utifrån sjuksköterskans kompetensområde och sitt eget 

intresse. Om man vill visa vad ett begrepp innebär skall det tydliggöras genom att 

karakterisera begreppet och sätta in det i olika kontexter. De flesta begrepp har en 

allmän och en kontextbunden innebörd. Begreppsanalys är en metod som beskrivs av 

Segesten (2006) som en omfattande process. 

 

Datainsamling och material 

Segesten (2006) anser att flera källor bör användas som material för att finna begreppets 

innebörd och ursprung. Ordböcker är den första källan som används som 

analysmaterial. Synonymer till det analyserade begreppet bör anges och även 

begreppets översättning till andra språk. Utöver ordböcker är vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar, rapporter samt fack och läroböcker användbara källor. I föreliggande 

uppsats används ordböcker och vetenskapliga artiklar. 

 

Ordböcker 
Etymologiska, semantiska, synonym och motsatsordböcker användes i uppsatsen som 

källmaterial för att beskriva begreppets betydelsemässiga och historiska innebörd. 

Enligt Bonniers svenska ordbok (2002) innebär etymologi - vetenskapen om ordens 
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härledning. Sådan vetenskap belyser ett enskilt ords ursprung och historia. Bonniers 

(2002) beskriver semantisk - som ett ords betydelsemässiga innebörd eller 

betydelseområde. 

Vid analysen användes sammanlagt 14 svenska ordböcker varav en av dem utgjordes av 

en elektronisk ordbok på nätet. Valet gjordes att förkorta huvudrubrikerna på tre av 

ordböckerna (se bilaga.1 och bilaga.2). som Svenska akademiens ordbok - SAOB. 

Nationalencyklopedin – NEO och Svenska akademiens ordlista - SAOL.  

Vid den etymologiska analysen användes Hellqvist- Svensk Etymologisk ordbok (1980) 

och Nordstedts- Etymologiska Ordbok (2008) samt Dahlgrens- Glossarium över 

föråldrande eller ovanliga uttryck i svensk historia (1873).  

Vid den semantiska analysen användes: Dalin – ordbok öfver svenska språket (1850), 

Östergren - Nusvensk ordbok (1929), SAOB (1928), Svensk ordlista (1978), Våra ord 

(1995), Nordstedts Svenska Ordbok (1995), Nordstedts Synonymer (2001), Bonniers 

Svenska ordbok (2002), Ord och Motsatsord (2002), SAOL (2006), NEO (2009) (se 

bilaga.1 och bilaga.2). Utöver de svenska ordböckerna användes en utländsk ordbok: 

Prismas Engelska Ordbok (1993). Detta gjordes för att få den engelska översättningen 

av ordet inför datasökningar. Denna ordbok är ej medtagen i synonymtablåerna. 

 

Vetenskapliga artiklar 

Vetenskapliga artiklar söktes om hur begreppet förlust behandlas i vårdvetenskapliga 

artiklar. Vi begränsade sökningen till en kontext där patienten förlorat talet i samband 

med sjukdom. Vi använde oss av sökmotorn Samsök – vård som innehåller 10 data 

baser (Academic Search Premier, Chinal, Cochrane Liberary Online, Medline, Nursing 

Journals, Pub Med, Science Direct, Scorpus, Web of Science, Wiley Inter Science). 

Även sökningar direkt på Cinahl gjordes. I databaserna ingår artiklar som handlar om 

hälsa och omvårdnad.  

 

Åtta artiklar som behandlar begreppet förlust i den specifika kontext vi valt gick att 

finna utifrån sökorden loss, voice, speech, larynx, laryngectomy, function, quality of life 

(qol), stroke, aphasia, caring, nursing, patient. En sekundärsökning gjordes på en 

relevant artikels referenslitteratur. Kriterier vid sökningarna var att artiklarna gick att få 

i fulltext samt att sökfunktionen peer-reviewed användes. Sökresultat och presentation 

av de granskade artiklarna presenteras i (bilaga.3 och bilaga.4). 

 

Tidigare begreppsanalyser av begreppet förlust söktes i tidskriften ”Nursing Forum” 

som med varje nummer genom åren haft med begreppsanalyser. Vi sökte också tidigare 

begreppsanalyser i söktjänsten ”BADA”. Inga begreppsanalyser av begreppet förlust 

fann vi vid dessa sökningar. 

 

Analys av den språkliga innebörden i begreppet förlust 

Vid dataanalysen utgår vi från Segestens (2006) förslag för arbetsmodell. Den bygger 

på en sammanställning av fyra modeller, (Mellis, 1996; Morse, 1995; Schwartz-Barcott 

& Kim, 1986; Walker & Avant, 2005). Modellerna är enligt Segesten (2006) utformade 

för att användas inom vårdvetenskapen. 

Analysen av begreppets språkliga innebörd omfattar två delar: Etymologisk och 

Semantisk analys. Därefter analyseras begreppets innebörd i en bestämd kontext, så som 

den beskrivs i åtta vetenskapliga artiklar.  
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Vid den semantiska analysen görs en genomgång av ordböcker för att se om 

språkexperter är ense om det aktuella begreppets innebörd. Genom att välja ordböcker 

och synonymordböcker som sträcker sig över en längre tidsperiod kan man upptäcka 

eventuella förändringar som skett i betydelsen över tiden. För detta ändamål upprättades 

synonymtablåer där ordböckerna placeras i kronologisk ordning och där böckernas 

beskrivningar av begreppets innebörd anges (se bilaga.1 och bilaga. 2).  

 

Vi insåg att det fanns fler synonymer och förklaringar för verbet förlora än för 

substantivet förlust. Därför valde vi att även upprätta en synonymtablå över detta 

begrepp (se bilaga.2). Till en början studerades de 14 ordböckerna flera gånger och 

synonymer skrevs ned för att bli bekanta i sin helhet. Samtliga påträffade synonymer 

som fanns i ordböckerna listades i tablåer. Efter att ha gått igenom materialet fortgick 

arbetet med att visa på vilka synonymer som var mest frekventa (se bilaga.1 och bilaga. 

2). Därefter gjordes ett urval av fem synonymer. Hänsyn togs till vilka av synonymerna 

som var mest frekventa och som betraktades som mest vårdvetenskapligt relevanta. 

Resultatet av urvalet blev synonymerna - att mista, bortfall, att bli besegrad, brist och 

lida skada.  

 

Innebörden av de fem utvalda synonymerna bearbetas genom att återvända till 

ordböckerna för att hitta beskrivningar över dessa begrepps innebörder. Därefter 

identifierades och grupperades begreppens språkliga innebörder utifrån karaktäristika. 

Sedan återgick vi till materialet och sökte efter begreppens förutsättningar och sist 

letade vi efter konsekvenser i begreppen. De fem synonymerna utgör grunden för 

beskrivningen av innebörder i begreppet förlust vilket redovisas och utgör en del av 

resultatet i denna uppsats. Enligt Segesten (2006) skall man identifiera, sortera, 

gruppera och bekanta sig med materialet. Lista alla karaktäristika som går att 

identifiera. Gruppera uttrycken och undersök om de karaktäristika är utmärkande för 

begreppet och se om det finns en bestämd ordning som bildar något mönster. Hela tiden 

återvänder man till ursprungsmaterialet. Vidare säger Segesten (2006) att många 

begrepp existerar enbart om vissa förutsättningar är uppfyllda och de blir här en viktig 

del av förståelsen av begreppet. Återvänder ytterligare en gång till materialet för att 

söka konsekvenser och Segesten (2006) anser att många begrepp får någon form av 

konsekvens. 

 

Analys av innebörder av förlust i relation till kontext 

Vi har i denna uppsats valt att belysa begreppets innebörder specifikt utifrån kontexten 

”förlust av talförmågan i samband med sjukdom” och hur vårdvetenskapliga artiklar 

behandlar förlust av talförmågan i samband med sjukdom. Sammanlagt granskades åtta 

artiklar (Bilaga 3). Samtliga artiklar tar upp innebörder av att förlora talet i samband 

med sjukdom på något sätt. För att urskilja innebörder av begreppet i artiklarna 

användes kvalitativ innehållsanalys som metod. Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2008) beskriver att vid kvalitativ innehållsanalys kondenseras texten i sin helhet så att 

det centrala innehållet behålls i form av meningsbärande delar av texten. Detta beskriver 

även Segesten (2006) med att analysarbetet vid kvalitativ innehållsanalys består av att 

man går från en helhet till delar till en ny helhet. 
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För att genomföra detta lästes artiklarnas resultat till en början igenom flera gånger för 

att få en uppfattning om helhet. En sammanställning gjordes av hur respektive artikel 

beskrev innebörder av begreppet förlust. Därmed fick vi en översikt över vilka 

innebörder som fanns i artiklarna om begreppet. Skillnader och likheter mellan de olika 

artiklarnas innebördsbeskrivningar jämfördes. De innebörder som var lika fördes 

samman i respektive kategori och lästes igenom flera gånger för att få en bild av vad 

innebörderna egentligen handlade om. På så vis hade det nu uppstått delar utifrån en 

helhet. Totalt bildades och grupperades tre meningsbärande kategorier. De kategorier 

som bildades var: förlust som; förlust av att känna trygghet, förlust av att vara aktiv, 

förlust av meningen med livet. Resultatet hade nu lett till en ny helhet. Därefter 

identifierades kategorierna utifrån karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser. 

 

RESULTAT 

I det följande redovisas resultatet av de gjorda analyserna i form av löpande text. I 

texten beskrivs de olika synonymernas ”karaktäristika”, ”förutsättningar” och 

”konsekvenser”. Utöver denna beskrivning ger texten en kort förklaring om begreppens 

ursprung och en sammanfattande tolkning vi gör av varje begrepp. Slutligen redovisar 

vi vår sammanfattande tolkning av begreppet förlust innebörder. 

 

Etymologisk analys 

Enligt Hellqvist (1939) härstammar verbet förlora ursprungligen från lågtyskans 

vorl`esen, också som vorlisen som betyder att ”förlisa”, ”förslösa” eller att ”fördärva”. 

Verbet härleds till år 1528. Olika bildningar på verbet vorlisen är anglosaxiskans 

vorleosan och högtyskans firliosan samt gotiskans fraliusan. Ordet vor`lesen kom så 

småningom att ombildas till vorloren. Vidare menar Hellqvist att den svenska 

bildningen av verbet antagligen kommer från den danska bildningen forlore. Ett av 

ordets tidigare användningsområden är från den bibliska texten som handlar om den 

förlorade sonen. 

Nordstedts (2008) skriver att innebörden av verbet förlora är att mista något eller någon. 

Substantivet förlust beskrivs med den språkliga innebörden ett ofrivilligt slut på 

förfogande eller nederlag. Enligt Nordstedt är ordet förlust en bildning av tyskans 

vorlust som även är besläktat med vorlesen. Den svenska ursprungliga bildningen av 

ordet är forlust. 

Om man slår upp ordet förlust i Dahlberg (1973) finner man att förlust och förlustelse 

verkar ha haft samma betydelse under en viss tid i svensk språkhistoria. Ordens 

liknande innebörd går tydligt att se i följande citat. ”Gjorde them gestebodh, och hade 

mycket förlust medh them” Dahlberg (1973). Detta är en intressant aspekt då orden sett 

från dagens mening har helt olika betydelser.   

Sammanfattningsvis tolkar vi den språkliga innebörden av förlust och förlora sett utifrån 

ett etymologiskt perspektiv som att man ofrivilligt berövas något som har ett visst värde 

genom beskrivningen ”att ofrivilligt förlora”. Att förlora kan därmed ses som en negativ 

upplevelse då man blir av med något på ett ofördelaktigt sätt eller att man står 

oförmögen över att kunna påverka sitt eget öde. Resultatet visar även på att begreppet i 
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svensk historia språkligen har använts som skildring av lustfyllda sammanhang som 

kontrast till den tidigare beskrivna förklaringen av begreppet.  

 

Semantisk analys 

I den följande semantiska analysen beskrivs och tolkas innebörden av synonymerna 

förlust som fanns i de granskade ordböckerna om begreppet. 

 

Förlust som att mista 

Verbet mista kommer från den äldre fornsvenskans miste, 1542. Ordet är en ombildning 

av isländskans” missa” som betyder att ”sakna” eller” förlora” NEO (2009).  

 

Ordböckerna visar på att verbet mista har som karaktäristika att man” förlorar något”, 

”får undvara” eller” umbära något” Dahlgren (1850). Men även att man får” vidkännas 

förlusten av något”, ”att berövas” eller ”att man upphör att äga över något” Östergren 

(1926). Beskrivningen ”att mista något värdefullt” förekommer ofta i de granskade 

ordböckerna. 

 

Förutsättningar för att mista tolkar vi därmed som att man har något i sitt liv som är av 

högt värde. ”Att mista hela sin förmögenhet”, ”att mista aptiten”, ”att mista en dotter i 

nervfeber” eller ”att mista sitt anseende” är exempel som vi fann i ordböckerna över 

sådana ”värden” Östergren (1926). Vad som betraktas som värdefullt kan handla om 

materiella värden, men även att vara hel som människa i den bemärkelsen att man har 

hälsa och kontroll över sin livssituation. 

 

Konsekvenserna av ”att mista” överensstämmer med Östergrens (1926) beskrivning ”att 

bli lidande”. Men även i uttrycket ”att mista sig själv” som innebär att man ”förlorar 

fattningen” eller ”blir utom sig”. Eller att ”bli utan”, ”lida förlust”, ”lida avbräck i 

något” SAOB (1928). 

 

Sammantaget tolkar vi ”att förlust som att mista” ger uttryck för ett tillstånd som ”att 

verkligheten går förlorad” då man ”tappar fattningen” eller ”blir utom sig”. Vad som 

orsakar tillståndet tolkar vi som det lidande som uppstår då man ”mister något 

värdefullt”. 

 

Förlust som att bli besegrad 

Ordet ”besegrad” är en böjningsform av verbet ”besegra” som härleds från tyskans 

besiegen år 1749 NEO (2009). Enligt ordböckerna återfinns ordet ofta i sammanhang 

som skildrar krig och fältslag. Ordet omnämns ofta i sportsliga sammanhang.  

 

Karaktäristika för ”att bli besegrad” tolkar vi som följande. ”Att bli kuvad”, ”att någon 

vinner seger över en”, ”får makt över en”, ”tvingar en på knä”, ”att erkänna sig 

besegrad” eller ”bekänna sig besegrad”.  
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Förutsättningar för ”att bli besegrad” tolkar vi ordböckernas innebörd som att man vill 

vinna något. Man har en tro eller hyser hopp om att det man skall övervinna kommer att 

medföra något positivt och berikande.  

 

Konsekvenser av att bli besegrad beskrivs som de nederlag en förlorad kamp medför. 

NEO (2009) skildrar det som att det svåraste är ”att besegra sig själv”. Men även ”att 

man besegras av en svår sjukdom”. Östergren (1926) beskrivning är ”att finna sig i att 

besegras av” och ”att besegra hjärtats stormande passioner” där han syftar på de 

otrognas besegrare.  

 

Sammantaget tolkar vi innebörden av ”förlust som att bli besegrad” som att ta upp en 

kamp, människans strävan att uppnå makt och ära som en skildring av livets drama. 

 

Förlust som brist 

Historiskt beskrivs substantivet ”brist” härstamma från yngre fornsvensk tid och då som 

”bräst” som betyder ”att spricka” eller ”att något är fel” NEO (2009). Verbet ”att brista” 

beskrivs i ordböckerna med formuleringar som ”att gå sönder”, ”att något fattas” eller 

”att brista i noggrannhet”. 

 

Karaktäristika för ordet ”brist” tolkar vi utifrån ordböckernas innehåll som ”mänskliga 

fel och brister”, ”avsaknad, ”nöd”, ”underskott”, ”vank”, ”ofullkomlighet”, ”svaghet”, 

”moraliskt fel” Norstedts (1995). 

 

Förutsättningar för ”brist” tolkar vi som; ”på grund av att något saknas”, ”det är ont om 

något”, ”otillräcklighet som produkt eller person”, ”att någon eller något inte uppfyller 

rättmätiga krafter” SAOB (1928).  

 

Konsekvenser av en brist tolkar vi utifrån ordböckernas innehåll som följande exempel. 

”En bristsituation”, ”bostadsbrist”, ”bristsjukdom”, ”råvarubrist”, ”syrebrist”, 

”sömnbrist” Norstedts (1998). Men även som ”att man lider brist på något”, ”vid brist 

på något är det svårt att komma till någon fullkomlighet”, ”att man blir förtretad av en 

brist” men även med uttrycket ”att fylla en brist” SAOB (1928).  

 

Sammantaget tolkar vi att innebörden i ”förlust som brist” är att ”en brist” orsakar 

tillstånd som ”att bli nödställd” på grund av att det saknas tillgång på något. Exempel i 

ordböckerna ”att bristen på vatten ledde till en nödsituation”. Vi tolkar begreppets 

innebörd utifrån vårdandet, då ohälsa kan betraktas vara ”en brist” som leder till 

sjukdom, ”vid brist på något är det svårt att komma till någon fullkomlighet”. 

 

Förlust som bortfall  

Historiskt beskrivs begreppet bortfall härstamma från 1866, men inga förklaringar finns 

i ordböckerna om begreppets användningsområden. I fornsvensk språkhistoria härleds 

ordet till år 1847, med den språkliga innebörden ”att lossna”, ”bortfalla”, ”ramla bort” 

NEO (2009).  



 

 11 

Ordet ”bortfall” är en sammansättning av verbet ”bort” och substantivet ”fall”.  

Adverbet ”bort” används vid geografiska beskrivningar som ”bort över havet” men även 

bildligt som ”långt bort från ära och redlighet”. ”Ett fall” innebär språkligen en 

situationsbetingad händelse som ”ett sjukdomsfall” men även som ”att ge efter för” eller 

”att något faller bort” Bonniers (2002). 

Substantivet ”bortfall” är enligt Östergren (1926) ganska ovanligt förekommande i 

språkligt bruk.  

 

Karaktäristika för ”bortfall” är ”att ramla”, ”sjunka”, ”lossna” och att ”störta” 

 

Förutsättningar för ett ”bortfall” är skildringar som vi tolkar handlar om människans 

känsla av identitet och trygghet. ”Att vara hemifrån”, ”att vara ur vägen”, ”vara fjärran”, 

”vara hän”, ”något som är avlägset eller avsides” Östergren (1926). 

 

Konsekvenser vid ett ”bortfall” är ”att en viss del går förlorad och inte kommer tillbaka” 

NEO (2009). ”Att man går förlorad” SAOL (2006), ”blir undanröjd”, ”blir ogiltig”, 

”försvinner”, ” att man upphör att vara” Östergren (1926). 

 

Sammantaget tolkar vi att innebörden i ”bortfall” handlar om att inte känna sig hel. Att 

bortfall kan orsaka otrygghet. Exempel på detta är vid sjukdom, då patienten befinner 

sig i en ny och osäker situation. Bortfaller tryggheten orsakas tillstånd som ”att man 

försvinner” eller ”går förlorad”. Ett bortfall tolkar vi även som att man ”ger upp” eller 

”släpper taget” efter en lång kamp. Ur vårdvetenskaplig synvinkel kan denna kamp 

tolkas som kampen mot sjukdom eller lidandets kamp. 

 

Förlust som att lida skada 

”Att lida skada” förekommer inte i ordböckerna med någon förklaring över uttrycket i 

sin helhet. Verbet ”lida” beskrivs med den språkliga innebörden att man får utstå fysisk 

eller psykisk smärta Bonniers (2002). Begreppet härstammar från yngre fornsvensk tid 

och då som ”lidha”; av lågtyskans ”liden” NEO (2009).  

Ordet beskrivs även från äldre fornsvensk tid och då med innebörden ”gå”, ”fara”, 

”förgå” vilket handlar om tid NEO (2009). ”Lidande” förekommer ofta i litteraturen i 

form av lidandeberättelser då särskilt om Jesu lidande på korset. Därav har uttrycket 

”svårt kors att bära” myntats (Norstedts 2008). 

”Att skada” kommer från äldre fornsvenskans ”skadi” NEO (2009) med förklaringen 

”det att något inte längre fungerar normalt”, ”defekt” eller ”har gått sönder” Bonniers 

(2002). Att lida skada ser vi sammantaget som att lida blir en naturlig konsekvens av 

själva skadan. 

 

Karaktäristika för förlust som att ”lida skada” är enligt ordböckerna ”smärta”, ”plågas”, 

”tiga”, ”lida nöd”, ”kval”, ”att lida svår motgång”, ”defekt”, ”fel”, ”pinas”, ”uthärda”, 

”våndas” SAOB (1928). 

 

Förutsättningar för förlust som att ”lida skada” är att ”någon/något tillfogat en skada 

kroppsligen eller själsligen” som att ”orsaka skada på någons goda rykte” Norstedts 
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(1995) eller ”att bli utsatt för yttre våld”, ”vilja ha lidande”, ”tillåta lidande”, ”sjukdom” 

SAOB (1928). 

 

Konsekvenser av förlust som att ”lida skada” är enligt ordböckerna som ”att något blir 

förstört och inte längre kan användas” Bonniers (2002). ”Kroppsskada”, ”vara tvungen 

att bära de negativa följderna av lidande”, ”bli fördärvad”, ”ha en ofördelaktig effekt”, 

”komma till skada”, ”bli nedtryckt av lidande”, ”skadeglädje” Norstedts (1995). 

 

Sammantaget tolkar vi förlust som att ”lida skada” som att vara drabbad av stark fysisk 

eller psykisk smärta. Den fysiska smärtan anser vi inbegriper hela människans väsen i 

form av att man blir ”nedtryckt av lidande”. Att bli ”nedtryckt av lidande” eller ”tillåta 

lidande” tolkar vi som motsats till ”att bemästra lidande”. Dessa beskrivningar anser vi 

kan innebära gälla människans upplevelse av hur hanterbar sjukdomen är. 

 

Innebörder och användning av begreppet förlust i relation till kontext  

Vi gjorde en översättning till engelska för att kunna söka vetenskapliga artiklar. Ordets 

engelska motsvarighet är loss som betyder förlust och lose som betyder förlora Prisma 

(1993).  

 

Denna del av arbetet redovisar de innebörder av begreppet förlust så som tolkats utifrån 

beskrivningar i vårdvetenskapliga artiklar och i relation till kontexten förlust av talet i 

samband med sjukdom. Resultatet redovisas i tre huvudkategorier som beskriver 

begreppet förlust. Innerbörden i de tre meningsbärande kategorierna är: förlust av 

mening med livet, förlust av att känna trygghet och förlust av aktivt liv. 

 

Innebörder av förlust som förlust av meningen med livet 

Innebörder av förlust som förlust av mening med livet visar sig i artiklarna som. 

- att inte uppleva något sammanhang 

-  att känna utanförskap 

-  att inte våga ta kontakt med människor 

- att vara socialt isolerad 

- att uppleva en verklighetsförändring 

- att inte kunna uttrycka sig 

- att inte bli förstådd 

- att känna frustration för att inte kunna kommunicera 

- att uppleva ett minskat självförtroende 

- att uppleva ett hot mot identiteten 

- att uppleva ett minskat välbefinnande 

 

Eriksson (1982) skriver att: 

     ”Människor lever sina liv trots faser av kämpande för att hitta en helhet och mening. 

Kommunikationen är nödvändig för känslan av samband och integritet” (Sundin och 

Jansson, 2003, s.108). 

 



 

 13 

I citatet som Sundin och Jansson (2003) använder belyser Eriksson att 

kommunikationen är viktig för känslan av att upprätthålla sin identitet. Detta anser även 

Sundin och Jansson (2003) som beskriver att förlusten av talförmågan gör att man ställs 

inför en abrupt verklighetsförändring. Förändringen har på så vis en stor påverkan på 

identiteten, då verkligheten som man är van vid förändras och blir annorlunda mot vad 

den tidigare varit. Förlusten innebär därmed att man tvingas förändra sitt liv efter de nya 

förutsättningarna som uppkommit i samband med sjukdomen och att man får kämpa 

med att finna sig själv i den nya tillvaron. Vi tolkar även självförtroende som en viktig 

del av meningen med livet. Cady (2002) beskriver att förlusten av talet har en betydande 

påverkan på självförtroendet, då man varken kan skrika, viska, gråta eller bli hörd. Att 

förlusten leder till minskad självförtroende ser vi som en konsekvens av att man inte har 

samma kapacitet eller möjlighet att vara den man tidigare var. På så vis förlorar man sin 

tidigare roll i sociala sammanhang. Därmed inskränker förlusten på egenvärdet och 

självbilden. Förlusten av självkänsla och identitet tolkar vi därför som bidragande till att 

meningen med livet går förlorad. 

 

Sundin och Jansson (2003) beskriver att förlusten orsakar känslor av utanförskap, att 

man inte når fram till sin omgivning med vare sig ord eller mening. Att inte nå fram till 

sin omgivning tolkar vi som ett tillstånd där förankringen till omvärlden går förlorad, i 

och med att förmågan att kunna förstå och tolka denna försvinner. Därmed försvinner 

möjligheten att bli bekräftad av sin omgivning. Att bli sedd och bekräftad som person 

ser vi som utgörande för vad som gör att en människa känner sig hel. Avsaknaden av 

detta tolkar vi som en anledning till att livet upplevs förlora sin mening och sitt innehåll, 

då livets glädje handlar till stor del om att få dela med sig av sina känslor till andra och 

få respons från sin omgivning.  

 

I enlighet med detta anser Van der Gaag, Smith, Davis, Moss, Cornelius et al. (2005) att 

förlusten innebär ett minskat välbefinnande överlag, då tillståndet leder till en stor 

frustration över att inte kunna kommunicera. Följden blir att man undviker att delta i 

sammanhang och ta kontakt med nya människor, detta gör att patienten blir socialt 

isolerad. Att förlora talet kan därmed tolkas ha en betydande påverkan på människans 

sociala liv. Att ha ett socialt liv tolkar vi vara viktigt för att känna sig sedd och 

betydelsefull som person. Vi anser att livet på så vis förlorar sin mening.Förlust av 

meningen med livet går att tolka i följande citat.   

     ”They told me i would lose my voice. They forgot I cannot clear my throat, sniff or 

blow my nose, hum a tune or whistle a note. I laugh without a sound and suffer the 

mental pain of stress and the physical pain of anxiety. A year and a half ago I had to put 

my dog to sleep. I would rather it was me” (Deleyiannis, Weymuller, Coltrera & Futran, 

(1999, s. 322). 

 

Innebörder av förlust som förlust av aktivt liv 

Innebörder av förlust som förlust av aktivt liv visar sig i artiklarna som 

     -att förändra livsstil 

     -att ha svårt att klara det dagliga livet 

     -att undvika olika sociala sammanhang 

     -att inte kunna arbeta som tidigare 
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     -att drabbas av ekonomiska problem 

     -att bli starkt beroende av närstående 

     -att uppleva relationsproblem med närstående 

 

Sundin, Jansson och Norberg (2002) anser att förlusten av talförmågan innebär en stor 

förändring i livsstil för patienten. Patienten ställs ofta inför svårigheter med att klara 

det dagliga livet. Problemen med att inte bli förstådd av sin omgivning uppstår i 

samband med vardagliga sysslor där man är i behov av att kunna uttrycka sin åsikt.  

Sådan begränsning leder till att patienten går från att vara aktiv till passiv person. 

Dessa problem uppstår även för patienter som talar med hjälp av ett röstgenererande 

hjälpmedel, eller har en viss röstfunktion kvar. Problematiken blir den att patienten 

undviker att konversera på grund av försämrat eller onaturligt tal, med följden att man 

undviker att delta i olika sociala sammanhang eller att göra saker utanför hemmet 

Deleyiannis, et al (1999). Innebörden kan tolkas som att man blir begränsad till att 

kunna leva det aktiva liv som man tidigare haft, vilket leder till en större begränsning att 

ta sig ut i samhället. På så vis hamnar patienten i ett isolerat tillstånd där man är 

beroende av hjälp från anhöriga. Att inte kunna ha ett aktivt liv tolkar vi som att man 

går miste om att kunna göra de saker som hörde till det liv man tidigare haft. På så vis 

begränsas man i sitt livsinnehåll. Vad som blir en sekundär problematik är att relationen 

med närstående ofta blir ansträngd, då ansvaret faller på dem i att stödja och hjälpa den 

drabbade familjemedlemmen. Denna problematik belyser Glueckauf, Blonder, Ecklund-

Johnson, Maher och Crosson (2003), som menar att den drabbade ofta blir starkt 

beroende av sina närstående. Den ekonomiska situationen för den drabbade och dennes 

familj blir även belastad, eftersom patienten inte längre kan försörja sig på samma sätt 

som förut. Denna innebörd visar hur förlusten begränsar förmågan till att kunna vara 

aktiv i sitt yrkesliv, vilket får förödande konsekvenser för patienten, men även för 

familjebilden 

 

Innebörder av förlust som förlust av att känna trygghet 

Innebörder av förlust som förlust av att känna trygghet visar sig i artiklarna som. 

  -att uppleva oro 

 -att kämpa med att anpassa sig till ett nytt och osäkert liv 

 -att känna sig rädd och sårbar 

 

Att förlora talförmågan innebär att man förlorar känslan av att känna trygghet. Detta 

visar resultatet i artiklarna, där det beskrivs att förlusten av talet innebär en ökad stress, 

samt att patienten ofta drabbas av rädsla och en påtaglig oro inför framtiden då de 

drabbats av en sjukdom som hotar livet. Dessa aspekter tolkar vi utgör ett hot mot 

individens kontroll över sin livssituation, vilket medför otrygghet. Vad som orsakar 

oron och rädslan är att förlusten innebär en stor förändring i livsstil för den drabbade 

Sundin, et al (2000). Förändringen innebär på så vis att man får uthärda en kamp med 

att kunna anpassa sig till den nya situationen, där tillvaron består av helt nya 

förutsättningar. Att bemästra sin nya situation och att finna en trygghet i det nya, är 

delarna i denna kamp. Vad som även kan tolkas ha påverkan på känslan av trygghet är 

att förmågan till att kunna uttrycka sina känslor har försvunnit. Man är på så vis helt 
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utelämnad till att hantera och bemästra sin oro själv. Sundin, et al, (2000) beskriver en 

patients upplevelse av detta som följande: 

 

     ”Man lämnas ensam i en labyrint av meningslösa ekon. Där är man helt ensam om 

sin frustration, rädsla och oro. Vad som skrämmer en mest är att man inte kan förmedla 

till någon hur sårbar man känner sig” (Sundin, et al, 2000, s. 482). 

 

Innebörden förlust av känslan av trygghet tolkar vi även i att patienten ställs inför en 

ökad hälsorisk. Hälsorisken är den att förlusten orsakar en ökad fysisk begränsning, 

samt en högre dödlighet. Van der Gaag, et al (2005). Patienten löper även en större risk 

att drabbas av depression än andra patienter som haft en stroke Sundin, et al (2000). På 

så vis räknas förlusten av talförmågan till en av de fem värsta förlusterna som kan 

drabba en person med vänstersidig hjärnskada Sundin, et al (2000).  

 

Karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser i relation till förlust av talet på 

grund av sjukdom 

 

Karaktäristika: att inte våga ta kontakt med människor, att uppleva oro, att känna sig 

rädd och sårbar, att förändra livsstil, att ha svårt att klara det dagliga livet, att inte 

kunna arbeta som tidigare, att undvika olika sociala sammanhang, att kämpa med att 

anpassa sig till ett nytt och osäkert liv, att uppleva en verklighetsförändring. 

 

Förutsättningar: att inte bli förstådd, att inte kunna uttrycka sig. 

 

Konsekvenser: att uppleva ett minskat välbefinnande, att inte uppleva något 

sammanhang, att känna utanförskap, att bli starkt beroende av sina anhöriga, att 

uppleva relationsproblem med närstående, att drabbas av ekonomiska problem, att vara 

socialt isolerad, frustration för att inte kunna kommunicera, att uppleva ett hot mot 

identiteten, att uppleva ett minskat självförtroende, att få uthärda en kamp med att 

anpassa sig till den nya situationen.    

 

Sammanfattande tolkning över begreppet förlust 

Vi tolkar förlust som ett flerbottnat begrepp då det förekommer i många situationer och 

sammanhang. Den språkliga innebörden av förlust tolkar vi som att man ”förlorar något 

värdefullt”. Men även att förlust leder till någon form av lidande. Vilken grad av 

lidande beror på hur mycket man värdesätter det man har att förlora. Det innebär även 

att omständigheterna kring själva förlusten påverkar graden av lidande och hur stor 

förlusten blir för individen. 

 

Att förlora något man värdesätter kan handla om materiella värden som exempelvis att 

”förlora sin egendom”. Förlust kan även innebära existentiella värden som att ”bli 

drabbad av sjukdom”. Förlusten av existentiella värden kan även handla om känslan av 

identitet och självbevarelse i den betydelsen att ”förlora sig själv”, ”tappa fotfästet”, 

”förlora anseendet” eller bli ”berövad på livets mening”.  
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Omständigheterna kring förlusten kan vara att man ”ofrivilligt berövas på något”. Att 

”berövas på något” tolkar vi som en situation som inte går att påverka eller råda över. 

Orsakerna till sådan förlust kan bero på olyckor och sjukdom.  Men även att bli berövad 

på något värdefullt på grund av att någon ”vållar en skada” eller att ”få böta med 

frihetens förlust” med innebörden att man straffas av någon. Graden av lidande blir i 

sammanhanget stor då man står maktlös inför skeendet.  Vi tolkar tillståndet ”att lida 

skada” och uttrycket ”att mista” som skildringar av sådan förlust.  

 

Omständigheterna kan även vara relaterade till en kamp eller strid. Att gå in i en kamp 

tolkar vi innebära att man har gjort ett medvetet val att bestrida sin motpart. 

 

Ett sammanhang där begreppet förlust får sitt uttryck, är då man förlorar talet i 

samband med sjukdom. Innebörder visar att patienten ställs inför ett stort lidande då 

man förlorar förmågan till kommunikation, och därmed inte når fram i vare sig ord eller 

mening. Att vara en del av gemenskapen och att bli bekräftad av sin omgivning anser vi 

vara viktiga delar i livet, och något som människan värdesätter högt. Dessa aspekter 

tolkas därför som att de har ett högt värde för välbefinnandet och känslan av 

livskvalitet, då livskvalitet och välbefinnande hör samman med upplevelsen av hälsa. 

 

Lidandet består även i att livet begränsas och försvåras för den drabbade i form av att 

inte kunna ha ett aktivt liv på samma sätt, men också av en ökad oro inför framtiden. 

Sådan oro kommer av rädslan inför de förändringar som uppkommer i samband med 

förlusten, dels rent kroppsligen, att man inte känner igen sin röst. Men även på grund av 

förändringar som gör att man tvingas anpassa sitt liv efter de nya förutsättningar som 

förlusten innebär. Vi anser att förlusten på så vis innebär att något ”bortfaller”, och 

syftar då på människans egenvärde och känsla av att vara hel i kropp och själ. Vidare 

anser vi att Omständigheterna kring förlusten innebär att patienten ställs inför en kamp, 

där kampen innebär att få kämpa mot sin sjukdom.  

Kampen mot sjukdom anser vi vara den svåraste kampen att övervinna, då värdet i 

kampen handlar om människan i sin kropp och helhet. ”Att plågas”, ”pinas”, ”lida 

kval”, ”få utstå eller genomgå”, ”vara nära bristningsgränsen, ”besegra en sjukdom” är 

beskrivningar som vi anser handlar om fysisk och psykisk smärta som är så stark att den 

tar över ens själv. Kampen innebär även att tvingas anpassa sitt liv efter de nya 

förutsättningarna som sjukdomen innebär. På så vis är man tvungen att genomgå och 

utstå lidandets svåra kamp för att ”besegra sin sjukdom”. 

 

I enlighet med ovanstående innebär en kamp ett ställningstagande i den meningen att 

man väljer att bestrida sin motpart. I kampen mot sjukdom är sjukdomen motparten, och 

ställningstagandet blir således att kämpa mot sin sjukdom eller låta sig nedslås av 

lidande. Uttrycket ”det svåraste är att besegra sig själv” anser vi skildra svårigheterna 

med att ta upp en sådan kamp då man måste övervinna sin egen övertygelse. Vi tolkar 

därmed ”besegrad”, ”bortfall” och ”brist” som förlust, som ofta förekommande i 

vårdsammanhang.  
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Prövning av identifierade karaktäristika  

För att pröva hållbarheten i beskrivningen av begreppets innebörder kan typfall 

konstrueras Segesten (2006). Typexemplet bör innehålla begreppets alla identifierade 

karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser. Typexemplet kan utgöras av en verklig 

eller uppdiktad händelse. 

 För att visa på begreppets motsatta innebörd menar Segesten (2006) att ett antiexempel 

bör göras som utesluter begreppets karaktäristika, förutsättningar och konsekvenser och 

istället visar på motsatsen.  

 

För att pröva den identifierade beskrivningen användes kontexten som utgångspunkt i 

två utav fallen. Anledningen var att det kändes intressant att utforma patientfall om den 

beskrivna kontexten, för att i sambandet ge en djupare förståelse för kontexten.  

Samtliga av de tre beskrivna fallen är uppdiktade och har inte upplevts i verkligheten. 

 

Typexempel  

Gustav 58 år är gift och har tre barn. Han arbetar som chef på ett företag med 50 

anställda. I jobbet ingår mycket föreläsningar, representation och utbildning. Under den 

sista tiden har Gustav haft bristande hälsa. Precis som om något i kroppen inte uppfyller 

sina rättmätiga krafter. Han är hes, känner sig nedslagen och tröttare än vanligt. På 

nätterna besväras han av en ihållande hosta som gör att han har svårt att sova. Vissa 

nätter får han till och med sitta upp i sängen för att kunna andas normalt. Gustav 

kontaktar sjukvården och får tid för en undersökning. Han har sedan tidigare ingen 

sjukhusvana så det känns främmande att vara på sjukhuset, miljön känns opersonlig och 

avsides. Samma dag får Gustav sin diagnos. Han har drabbats av larynxcancer. Läkaren 

som ger beskedet rekommenderar Gustav att opereras med en laryngektomi, relaterat till 

storleken på tumören. Följden blir att rösten går förlorad, och han kommer att få ett 

öppet hål på halsen. Gustav kommer att kunna lära sig prata igen med en ”Servox” 

vilket innebär en digital röstgenerator som erbjuder patienter som mist sin röst efter 

laryngektomi att kunna göra sig förstådda igen. Läkaren säger till Gustav att han har en 

tuff kamp framför sig. Gustav tänker i stunden ”så länge jag kan övervinna cancern så 

får det vara värt det”, men känner en stor oro inför att hans hälsa står på spel och att 

cancern ska besegra honom. 

 

Gustav vårdas på avdelningen efter operationen. Han ligger helt stilla i sängen och vill 

inte ens försöka använda ”servoxen” som han fått för att kunna göra sig förstådd. 

Anledningen till varför han inte vill använda sig av hjälpmedlet är att han helst vill 

undvika att kommunicera på grund av den onaturliga röst som han får. Gustav vågar 

därför inte ta kontakt med några människor på avdelningen. Smärtan efter operationen 

är så outhärdlig att han våndas av plågor, men han vill inte ha några tabletter mot 

smärtan och vill helst vara i fred. Sjuksköterskan som varit inne hos honom funderar på 

svårigheterna med att försöka hjälpa en patient som motsäger sig all hjälp och som 

nästan verkar ”vilja ha lidande”. Hon tycker väldigt synd om honom då hon ser hur han 

plågas och blir nedtryckt av sitt lidande. Dagarna går och Gustav verkar mer och mer 

”försvinna” som person, och har tappat fotfästet i livet. Man kan säga att hans ”identitet 
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gått förlorad”. Han har ett agiterat beteende mot läkarna och uttrycker vid ett tillfälle då 

han helt verkar tappat fattningen ”att de utfört ett ingrepp som skadat honom” och att de 

är ”skadeglada över detta”. 

Innerst inne upplever Gustav att allt som han betraktat som värdefullt i livet har 

berövats honom och fallit bort. Han känner att han har gått under, att cancern fått 

makten, kuvat och tvingat honom på knä. Oron över framtiden är också en bidragande 

faktor till varför Gustav är deprimerad. Sjukdomen innebär därmed en förlust av frihet. 

Han tittar sig i spegeln och tycker att han ser vanställd och defekt ut och att han saknar 

sitt vanliga utseende. Tanken slår honom att han aldrig mer kommer känna sig 

fullkomlig igen, eftersom hälsan fallit bort. 

 Ett år går och Gustav ser tillbaka på sitt ”nya liv” utan talförmåga. Han inser att hans 

välbefinnande har minskat i många avseenden. Varje dag upplevs som en kamp med att 

anpassa sig till den nya situationen. Gustav har inte kunnat återgå till sitt jobb, och vill 

inte ens detta, eftersom han tänker att människor omkring honom inte kommer att förstå 

honom. Följden är att hans familj fått en avsevärt lägre inkomst att försörja sig på, något 

som har lett till att relationsproblem mellan Gustav och hans fru. Gustav har gjort försök 

att förbättra relationen, men oftast tar frustrationen att inte kunna kommunicera över, 

eftersom frun inte verkar förstå honom i vare sig ord eller mening. Detta tär på Gustavs 

självförtroende. Gustavs fru upplever i sin tur att hon får dra ett tungt lass eftersom 

Gustav inte klarar av det dagliga livet längre. Hon tycker att Gustav har gått från en 

aktiv person till passiv. Detta är en stor oro för henne eftersom hon är medveten om att 

ett passivt liv med fysisk begränsning kan leda till en ökad dödlighet i längden. Gustavs 

verklighet har blivit abrupt förändrad i och med operationen. Det sociala umgänget med 

vänner finns inte på samma sätt längre, eftersom Gustav själv väljer att undvika sådana 

sammanhang. De få gånger som han försökt att umgås i sociala kretsar, har han känt sig 

utanför och känner ingen helhet eller samband. Detta upplever han som kränkande, och 

att hans anseende går förlorat. Han väljer därmed att isolera sig socialt, då det upplevs 

som meningslöst. 

 

Gränsfall 

Gustav 58 år är gift och har tre barn. Han arbetar som chef på ett företag med 50 

anställda. I jobbet ingår mycket föreläsningar, representation och utbildning. Under den 

sista tiden har Gustav haft bristande hälsa. Han är hes, har gått ner i vikt och känner sig 

tröttare än vanligt. På nätterna besväras han av en ihållande hosta som gör att han har 

svårt att sova. Gustav kontaktar sjukvården och får en tid för undersökning. Han har 

sedan tidigare ingen sjukhusvana så det känns främmande och avsides att vara i 

sjukhusmiljön. Samma dag får Gustav sin diagnos. Han har drabbats av larynxcancer. 

Läkaren som ger beskedet rekommenderar Gustav att genomgå en strålbehandling och 

säger att det var tur att han sökte vård så snart. Hade han väntat längre hade de behövt 

göra ett ingrepp som innebär att rösten går förlorad. Han berättar för Gustav att det 

kommer att bli en tuff tid framöver och att han måste vara beredd på det. Beskedet 

väcker en stor oro hos Gustav. Han känner att cancern fått makten över hans liv och att 

livet känns meningslöst.  

 

En tid senare har Gustav genomgått en av flera strålbehandlingar och ligger i salen på 

avdelningen. När nya personer på avdelningen försöker att ta kontakt med Gustav 
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undviker han att prata eftersom han tycker att hans röst låter onaturlig och hes. Han 

känner en svidande smärta kring området på halsen, är mycket trött och känner sig 

nedslagen. När han vrider på huvudet för att sträcka sig efter sina tabletter på bordet gör 

det så ont så han nästan går under av smärta. Men det värsta är nog illamåendet som 

finns där hela tiden, som en påminnelse om vad hans kropp får utstå. Han känner att det 

fortfarande är svårt att acceptera att något i hans tidigare så friska kropp inte längre 

fungerar som det ska och tänker på hur värdefullt det är att få vara vid god hälsa. Gustav 

undrar hur länge till han kommer att orka plågas på det här viset. Han ser sig omkring i 

rummet, den sterila miljön känns så opersonlig och får honom att längta hem något så 

vansinnigt. Grannen i sängen mitt emot ser ut att ha det väldigt jobbigt. Han har 

opererats och kommer aldrig mer kunna prata normalt igen. En kort stund känner 

Gustav glädje över att han ändå har sin röst kvar och tänker att det kunde ha varit värre. 

Sedan ringer han på klockan till sjuksköterskan, han behöver något mot illamåendet, 

ännu en jobbig natt att uthärda. 

 

Ett år senare blickar Gustav tillbaka på det gångna året. Strålbehandlingarna ledde till 

att tumören försvann, men oron över framtiden kvarstår för Gustav. Tanken på att 

cancern kan komma tillbaka, vilket skulle kunna ha en dödlig utgång, gör så att Gustav 

ofta blir deprimerad under långa perioder. När detta inträffar vill Gustav helst vara i fred 

och isolera sig socialt. Detta beteende går ut över relationen med hustrun som ofta får 

dra ett tungt lass i att stödja och underlätta det dagliga livet för Gustav. Under dessa 

perioder sjukskriver sig Gustav från jobbet vilket leder till en ansträngd ekonomisk 

situation för familjen.  

 

Antiexempel 

Gustav 58 år är gift och har tre barn. Han arbetar som chef på ett företag med 50 

anställda. I jobbet ingår mycket föreläsningar och utbildningar. Gustav har märkt att han 

sista dagarna varit hes när han talar och hostar en del. Han söker upp sjukvården för en 

undersökning och tänker att detta ordnar sig nog snabbt för han måste snart tillbaka till 

arbetet för att hålla en föreläsning på Universitetet nästa vecka. Efter undersökningen 

får han diagnosen ”förkylning” med påverkan på luftrören. Han blir rekommenderad att 

ta slemlösande medicin på dagtid och hostmedicin till natten. Efter några dagar är 

Gustav helt frisk och håller sin föreläsning som går strålande. Flera åskådare kommer 

fram efter föreläsningen och berömmer Gustav. Han tar en promenad hem efter 

föreläsningen och njuter av vårsolen. Dagen har bjudit på framgång och han känner sig 

nöjd och stolt över sin prestation.  Han ser fram emot en skön helg på landstället 

tillsammans med hela familjen. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den begreppsanalys av begreppet förlust som vi genomfört utgår ifrån Segestens (2006) 

modell för begreppsanalys. Modellen användes som utgångspunkt och teoretisk ram för 

vårt arbete. Med denna modell som grundmaterial, formade vi sedan vår egen metod i 
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samråd med vår handledare. Arbetet med att utforma metoden kom att bli en 

mognadsprocess, då mycket av arbetet med att genomföra en begreppsanalys ligger i att 

hitta den framställan av begreppet som bäst ger en innehållsrik skildring av innebörder 

och användning av begreppet (Segesten, 2006). Vi vill även tillägga att alla delar i 

arbetet gjorde vi tillsammans. 

 

Valet att använda Segestens (2006) arbetsbeskrivning över begreppsanalys gjordes för 

att den upplevdes som lättbegriplig till sitt innehåll. Den var också skriven på svenska 

till skillnad från andra modeller, vilket underlättade förståelsen av modellen. Arbetet 

med datainsamlingen handlade mycket om att hitta ”rätt” sorts ordböcker, då det finns 

mycket litteratur inom detta område som inte kan klassificeras som tillräckligt 

vetenskapliga. I samråd med vår handledare och bibliotekarie kunde vi till slut 

bestämma oss för de ordböcker som kom att användas i den språkliga analysen. Därefter 

fortgick arbetet med att dela in de funna synonymerna i ”karaktäristika”, 

”förutsättningar” och ”konsekvenser”. Detta arbete innebar att diskutera och granska 

materialet utifrån flera infallsvinklar innan vi slutligen kunde bestämma oss för vilka 

ord som hörde hemma under vilka kategorier. Vad som hjälpte oss i detta arbete var att 

vi försökte vara så kreativa som möjligt genom att sätta in orden i olika sammanhang 

och därmed få en bild av dess innebörd. På så vis kunde vi avgöra om ordet var en 

”förutsättning”, ”karaktäristika” eller en ”konsekvens” av förlust, och därmed få fram 

en struktur åt texten. 

 

Vid sökningarna efter artiklar i databaserna hade vi till en början svårigheter med att 

hitta artiklar som var avgränsade till just innebörder av att förlora talet i samband med 

sjukdom. Detta på grund av att flera av de artiklarna som vi hittade fokuserade på 

sjukdomen bakom förlusten av talförmågan, och visade på så vis inte på innebörder som 

var relevanta för oss.  

 

Kvalitativ innehållsanalys användes som metod för att kunna urskilja begreppets olika 

innebörder, efter hur de vårdvetenskapliga artiklarna tar upp dessa. Denna metod anser 

vi fungerade bra i arbetet med att identifiera olika meningsbärande kategorier, och att vi 

med hjälp av denna kunde finna kategorier som ger en innehållsrik bild av användning 

och innebörder av begreppet i relation till kontexten. Det som framgick var att det är 

viktigt att noga läsa igenom artiklarna flera gånger för att kunna skapa sig en bild av 

textens innehåll. 

 

Typfallen beskrevs utifrån fiktiva livssituationer, där vi ville ge en bild av vad 

begreppet är och vad det inte är. Genom att typfallen har med de ”karaktäristika”, 

”förutsättningar” och ”konsekvenser” som framgick i ordböckerna och i artiklarna får 

man ett innehåll som väver samman resultatet från den språkliga analysen med hur 

fenomenet ”förlust” kan te sig i vetenskaplig rapportering. 

 

Vi anser att begreppsanalys som metod är ett konkret och användbart verktyg för att 

klargöra och belysa innebörden av ett begrepp, i vårt fall förlust. Kunskapen som 

utvecklas genom en begreppsanalys kan vara värdefull att använda sig av som 

fördjupningsmaterial i sammanhang där man bedriver mer specifika studier inom olika 

områden. 
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De olika stegen i en begreppsanalys medför till att innebörden av begreppet behandlas 

utifrån flera olika infallsvinklar, som till slut vävs samman till en helhetsbild över 

begreppets innebörd. Vad som har visat sig är att man kan gå till väga på flera olika sätt 

för att göra en begreppsanalys, och att det är viktigt att välja en metod som är avgränsad 

innehållsmässigt till hur stort arbetet ska vara. Vi anser även att svårigheterna med att 

genomföra en begreppsanalys är att få fram en metod som är begriplig för läsaren. 

Arbetet har varit omfattande och tidskrävande många gånger, då vi ändrat utformningen 

för att lättare kunna beskriva metoden. Men på detta sätt har det varit en utmaning att 

genomföra arbetet. Vi finner att Segestens (2006) arbetsbeskrivning har fungerat bra 

som kunskapsmässig plattform, även om vi har valt att lägga upp vårt arbete på ett 

något annorlunda sätt än vad boken tar upp. Vi har på så vis använt oss av det innehåll i 

Segestens (2006) modell som passade för vår begreppsanalys. Den metod som vi 

framarbetat i samråd med vår handledare anser vi har lett till det resultat som 

begreppsanalysen syftade till, och därmed har målet med begreppsanalysen uppnåtts. 

 

Resultatdiskussion 

Vi tolkar ”förlust” som ett flerbottnat begrepp som förekommer i flera sammanhang, 

samt att det är en språklig benämning över det fenomen som uppstår då man ofrivilligt 

berövas på något värdefullt. Vad som betraktas vara värdefullt handlar om materiella 

som existentiella värden av orsakat lidande i samband med förlusten beror på hur högt 

man värderar det som gått förlorat. 

Den språkliga innebörden av ”förlust” visar att förutsättningar för ”förlust” är att ”något 

värdefullt står på spel” eller att man vill ”övervinna något”. Karaktäristika för begreppet 

beskrivs i ordböckerna med skildringar som ”att lida motgång” eller ”att något saknas”. 

Konsekvenserna av en förlust tolkas leda till ett stort lidande då man försätts i tillstånd 

som att ”gå under” eller ”att plågas av svår smärta”. Beskrivningarna anser vi skildrar 

en människas kamp för att uppnå ett bättre välbefinnande i en situation som innebär 

svårigheter och lidande. 

 

De artiklar som granskades i analysen visar att innebörder av begreppet förlust av talet i 

samband med sjukdom är att förlusten drabbar hela människan. Med detta menas att 

förlusten av talet drabbar människan på ett existentiellt plan. Man hamnar i en sårbar 

situation, där man drabbas av en stor rädsla över att inte kunna uttrycka sig eller att bli 

förstådd. Förlusten av talet innebär även att man tvingas att anpassa sig till en ny 

livsstil. Patienten drabbas av förlust av hopp, förlust av meningen med livet och att den 

leder till en begränsning av aktivt liv. Dessa innebörder ger en bild av hur stor 

förändring man ställs inför då man drabbas av en förlust av något mycket värdefullt. 

Förändringarna visar sig innebära ett stort lidande då man tvingas anpassa sitt liv efter 

de förutsättningar som sjukdomen innebär. Sundin & Jansson (2003) anser att 

omgivningens bemötande och agerande har stor betydelse för hur framgångsrikt 

patienten kan anpassa sig till sådana förändringar. Förlusten innebär därmed en kamp 

med att kunna anpassa sig till förändringar, men även kampen mot ohälsa.  

 

Då kampen handlar om att besegra ohälsa i form av sjukdom är hälsan det värde som 

sätts på spel. Wiklund (2003) citerar Eriksson som beskriver lidandet som en kamp 

mellan lust och lidande och att i denna kamp slåss människan om sin frihet att kunna 
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leva som sig själv. Vidare menar Eriksson att lidandet innebär ett döende där något 

definitivt tas ifrån människan i symbolisk eller konkret mening. I denna dödskamp finns 

sorgen över det som varit eller är på väg att förloras.  

 

Vi tolkar kampen mot sjukdom som den svåraste kampen att besegra då den innebär att 

få utstå svår fysisk och psykisk smärta. Det värde som människan riskerar att förlora 

handlar om människan i sin kropp och helhet vilket innebär ett djupt existentiellt 

lidande för människan. På så vis befinner sig en patient som haft en upplevd 

betydelsefull förlust i behov av ett stort stöd från sjuksköterskan.  

 

Long (1998) beskriver att sorgen efter en förlust innebär att man gör en individuell resa 

i sig själv, där man omges av smärta och mörker. Sorgarbetet efter en förlust är ofta en 

lång och smärtsam process för patienten. Sjuksköterskans roll i detta sorgarbete handlar 

först och främst om att få patienten till reflektion och att kunna sätta ord på sin 

upplevelse. Detta beskrivs vara det första steget i det terapeutiska arbetet som 

föreligger. Att patienten kan känna ett starkt förtroende för sjuksköterskan beskrivs vara 

den viktigaste delen i detta arbete (Long, 1998). Detta beskrivs vara viktigt eftersom 

förtroende och engagemang anses vara hörnstenar i den relation som skapas mellan 

sjuksköterskan och patienten.  

 

Wiklund (2003) skriver att det sällan talas om lidande inom vården trots att man 

dagligen kommer i kontakt med det. Detta beskrivs vara en följd av att man som vårdare 

får lära sig att betrakta situationer utifrån en objektiv synvinkel för att inte låta 

personliga värderingar ta överhanden i mötet med patienten. Vi anser att det på detta 

sätt finns en risk att patienten inte får det behov av stöd som han eller hon är i behov av 

och att det lidande som patienten upplever inte uppmärksammas.  

 

Resultatet visar att en förlust innebär att man fråntas något som är betydelsefullt för ens 

välbefinnande. På så vis förlorar man något som har berikat ens liv och tillfört en glädje. 

Då förlusten innebär att man drabbas av ohälsa ställs människan inför att förlora det 

som utgör en själv, vilket innebär ett stort existentiellt lidande. Detta är på så vis en svår 

situation där vi anser att man är i behov av stöd och vägledning från sjuksköterskan. För 

att kunna ge sådant stöd anser vi att sjuksköterskan måste våga möta patienten i den 

situation som han eller hon befinner sig i. Genom att samtala med patienten om hans 

eller hennes lidande gör att patienten får den bekräftelse som han eller hon är i behov av 

och gör så att man känner sig sedd som person. För att kunna göra detta är det viktigt att 

sjuksköterskan inger ett stort förtroende hos patienten. Ett sådant förtroende tror vi 

skapas om sjuksköterskan visar sig lyhörd och tar sig tid att lyssna på ett engagerat sätt. 

Vad som även är viktigt är att sjuksköterskan i samtalet har kunskap och därmed 

förståelse om fenomenet förlust. Kunskapen kan därmed användas som ett verktyg för 

att kunna vägleda patienten mot ett ökat välbefinnande. På detta sätt tror vi att det 

skapas en möjlighet att kunna hjälpa patienten.  

 

”Livskvalitet” beskrivs i Psykologilexikon (2005) som det värde som människan 

upplever att tillvaron har för dem, fysiskt eller psykiskt. Då en ”förlust” innebär att man 

förlorar något värdefullt, bekräftar denna beskrivning begreppets förankring till ordet 

”livskvalitet”, med förklaringen att det som gått förlorat innebär förlorad livskvalitet 
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och därmed ett minskat välbefinnande. Själva lidandet i samband med förlusten är på så 

vis beroende av hur stor förlusten har på det som utgör livskvalitet och välbefinnande 

för individen.  

 

Känslan av välbefinnande beskrivs i Wiklund (2003) som något subjektivt och unikt då 

man själv upplever sin egen livssituation. En ”förlust” är på så vis något individuellt och 

det orsakade lidandet som upplevs går inte att förutsägas utifrån någon annans 

perspektiv än patientens. Sjuksköterskan har därmed en viktig roll i att lindra patientens 

lidande genom att visa förståelse inför individuella skillnader. Denna förståelse bör 

bygga på kunskap om vad förlust som fenomen kan innebära.  

 

Efter att ha genomfört denna begreppsanalys har vi bidragit till en ökad kunskap om vad 

begreppet ”förlust” innebär och därmed gett en djupare förståelse för fenomenet förlust. 

Denna kunskap anser vi vara viktig att belysa för att kunna vägleda patienter som har 

drabbats av en förlust i samband med sjukdom. På så vis anser vi att syftet med 

begreppsanalysen har uppnåtts. 
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BILAGA 1 

Tabell över begreppet förlust 
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Avbräck x  x x   x x     5 

Lida förlust x  x     x x    4 

Nederlag       x x  x x  4 

Underskott    x    x  x   3 

Skada x       x  x   3 

På vinst &förlust   x     x x    3 

Avbränning x   x    x     3 

På  måfå   x     x x    3 

Förlisa  x    x      x 3 

Nackdel    x      x   2 

Minskning   x x         2 

Liden Skada    x x        2 

Ofrivilligt slut på 

förfogande 
      x    x  2 

Fördärva  x          x 2 

Bekostnad x      x      2 

Förfång    x    x     2 

Men    x    x     2 

Mistning    x x        2 

Mistande    x         1 

Tappande    x         1 

Förspillande    x         1 

Tillkorta    x         1 

Avgång    x         1 

Förlorad            x 1 

Minus          x   1 

Stryk          x   1 

Förlustelse  x           1 

Nedgång 

 
   x         1 
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Berövande    x         1 

Besegras        x     1 

Manfall        x     1 

Manspillan        x     1 

På känning        x     1 

Läckage        x     1 

Spill        x     1 

Fråntages   x          1 

Svinn        x     1 

Åderlåtning        x     1 

Brist        x     1 

Bortfall        x     1 

Mutation   x          1 
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BILAGA 2 

Tabell över begreppet förlora 
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Mista x  x   x   x x x  x  7 

Förlisa x x x  x  x      x x 7 

Fördärva  x x  x  x      x x 6 

Bli av med x     x   x x x    5 

Bli besegrad   x     x  x x   x 5 

Förlora sig i detaljer          x  x  x 3 

Förlora i värde    x      x    x 3 

Förlustig x  x      x      3 

Avbräck   x     x       2 

Ha nackdel av        x      x 2 

Minska i värde        x      x 2 

Gå förlorad   x         x   2 

Gå miste om   x     x       2 

Tappa bort sig   x         x   2 

Förspilla x        x      2 

Tappa x        x      2 

Ofrivilligt slut på 

förfogande 
  

 
    x      x 2 

Förlora ett slag eller 

tävling 
  

 
      x    x 2 

Förlora sin egendom    x          x 2 

Förnöta         x      1 

Avtaga x              1 

Förlora ansiktet              x 1 

Förlora fotfästet              x 1 

Förlägga         x      1 

Bliva mindre   x            1 

Försumma   x            1 

Övervunnen   x            1 
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Förfallen   x            1 

Förvilla sig   x            1 

Försitta         x      1 

Berövas        x       1 

Mistning x              1 

Förolyckas x              1 

Förverka        x       1 

Öda        x       1 

Sätta livet till        x       1 

Bli utan        x       1 

Låta gå ifrån sig        x       1 

Förfela        x       1 

Missa        x       1 

Sumpa        x       1 

Kasta bort        x       1 

Lida skada        x       1 
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BILAGA 3 

Översikt av analyserade artiklar 

 
 

 
Syfte Metod Resultat 

 

Författare: Deleyiannis, Weymuller, 

Coltrera, Futran 

Titel: Quality of life after 

laryngectomy: Are functional 

disabilities important? 

Tidskrift: Head and Neck 

Årtal: 1999 

 

Att värdera/uppskatta 

/fastställa funktionella 

handikapp och den totala 

livskvaliteten av patienters 

lyckosamma behandling av 

larynx eller 

hypofarynxcancer med en 

total laryngectomi 

 

Enkätstudie 

The University of 

Washingtons livskvalitets 

frågeformulär 

administrerades till 10 

patienter. Prelaryngectomi, 

1år postlarynectomy och 2 

år postlaryngectomy 

 

Postlaryngectomy QOL poäng 

var inte signifikant annorlunda 

mot prelaryngectomy. 

Trots att förlust av rösten och 

de funktionella 

begränsningarna är 

handikappande, betyder det 

inte att man har en sämre 

livskvalitet. 

 

 

Författare: Karnell, Funk, Tomblin 

and Hoffman 

Titel: Quality of life measurments of 

speech in the head and neck cancer 

patient population 

Tidskrift: Head and neck 

Årtal: 1999 

 

Syftet med denna studien 

var att  

1. undersöka 

sambandet mellan huvud-

hals cancer (HNC) patienter 

och tal/språkpedagogs 

(SLP) 

allmänna bedömning av 

talförmågan och  

2 .att undersöka 

patientens värdering av 

deras attityd gentemot deras 

talförmåga relaterat till 

deras funktionella 

utvärdering 

 

 

Enkätundersökning 

Sambandet analyserades 

mellan  

1. patientens uppskattning 

av talförmågan jämfördes 

med talpedagogs (SLP) 

bedömning 

2. patientens uppskattning 

av sin talförmåga och deras  

tillfredställelse med  

talförmågan. 

 

Patienternas enkätsvar  var 

signifikant associerade med  

talpedagogers bedömning. 

Sambandet var starkare för  

begriplighet än för 

röstkvalitet. Patienters 

funktionella och  

attitydmässiga uppskattningar 

var också signifikant 

associerade. Sambandet var 

relativt starkt för  sammansatt 

tal och begriplighet samt 

måttlig för röstkvalitet 

 

 

Författare: Cady.J 

Titel: Laryngectomy: Beyond loss of 

voice – Caring for the patient as a 

whole 

Tidskrift: Clinical Journal of 

Oncology Nursing. 

Årtal: 2002 

 

Denna granskning 

undersöker dimensionerna 

av anpassning, 

rehabilitering och 

livskvalitet till följd efter en 

laryngektomi. 

 

Litterär översikt. 

Granskning av denna 

 

Innehållsrik och uttömmande 

preoperativ rådgivning som 

inkluderar patienter och deras 

anhörigvårdare är en viktig 

aspekt vid förberedelse för 

kirurgi. 

 

 

Författare: Van der Gaag, Smith, 

Davis, Moss, Cornelius, Laing  & 

Mowles, 

Titel: Therapy and support services 

for people with long-term stroke and 

aphasia and their relatives: a six-

month follow-up study 

Tidskrift: Clinical Rehabilitation 

Årtal: 2005 

 

 

 

 

 

Syftet var att utvärdera 

påverkan på livskvalitet och 

kommunikations skicklighet 

på människor med stroke 

och afasi och deras 

anhöriga efter att ha deltagit 

på ett terapicenter för 

människor med afasi 

 

Före och efter studie, under 

en sexmånaders period. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Utfört på terapicenter för 

afasi 

 

Resultatet föreslår att denna 

terapeutiska framställning har 

en påverkan på livskvaliteten 

och kommunikationen för 

människor med afasi och 

deras närstående 
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Syfte Metod Resultat 

 

Författare: Sundin, Jansson 

Titel: Understanding and being 

understood´ as a creative caring 

phenomenon – in caring of patients 

with stroke and aphasia 

Tidskrift: Journal of Clinical 

nursing 

Årtal: 2003 

 

Syftet med studien var att 

belysa betydelsen av att 

förstå och bli förstådd vid 

vården av patienter med 

afasi efter stroke 

 

Fenomenologisk-

hermeneutisk ansats med 

intervjuer + 

videoinspelningar. 

Inkluderar 5 vårdare & 3 

stroke patienter med afasi. 

 

Samskapa var huvudtemat 

som hittades. 

Vårdarna uppmanade 

patienten att delta i kreativ 

kommunikation. 

De har en kommunikativ 

attityd och visar intresse för 

patienternas personliga 

önskemål. Vårdaren möter 

patienten i en personlig 

vårdande gemenskap 

 

Författare: Sundin, Jansson, 

Norberg 

Titel: Communicating with people 

with stroke and aphasia: 

understanding through sensation 

without words 

Tidskrift: Journal of Clinical 

nursing 

Årtal: 2000 

 

Syftet var att belysa 

meningen av 

kommunikation med 

människor som har stroke 

och afasi som det har 

framkommit efter vårdares 

berättelser efter att 

framgångsrikt 

kommunicerat med 

strokepatienter med afasi 

 

Fenomenologisk-

hermeneutisk ansats, 

inspirerad av Ricoeur´s 

filosofi 

10 vårdare arbetande på ett 

rehabcenter för stroke 

patienter berättade om sin 

erfarenhet av framgångsrik 

kommunikation med 

patienter med afasi  

 

Två huvudteman hittades: 

underlätta öppenhet och vara i 

ordlös 

Kommunikation 

Vårdgivarna kände av 

patienternas känslor och 

upplevde liknande 

känslor själva, alltså är 

kommunikationen styrd av de 

delade känslorna 

mellan vårdgivaren och 

patienten, dvs gemenskap. 

 

Författare: Glueckauf, Blonder, 

Eckelund-Johnson, Maher, Crosson 

& Gonzales-Rothi  

Titel: Functional Outcom 

Questionaire for Aphasia: Overview 

and preliminarypsychometric 

evaluation 

Tidskrift: Neuro Rehabilitation  

Årtal: 2003 

 

Syftet med den aktuella 

studien var att genomföra 

en preliminär utvärdering 

av ett frågeformulär 

framtaget för att bedöma de 

funktionella resultaten av 

afasibehandling och dess 

påverkan på vardaglig 

kommunikation. 

 

FOQ-A (The Functional 

Outcome Questionnaire for 

Aphasia) är en inventering 

bestående av 32 vårdares 

sammanlagda utvärdering 

av personer med stroke och 

deras förmåga till  

kommunikativt beteende på 

en 5- gradig skala. Den 

totala poängen för 

FOQ-A redovisas som ett 

medelvärde. 

FOQ-A administrerades av 

forskarassistenter och gavs 

till vårdare av 

patienter med skada i 

vänster hjärnhalva 

 

Det övergripande resultatet 

från den preliminära 

psykometriska 

undersökningen av FOQ-A 

var lovande. 

Undersökningsresultatet 

visar att FOQ-A kan vara ett 

känsligt mätredskap på 

funktionell 

kommunikationsförmåga och 

verkar inte statistiskt påverkas 

av vårdares ansträngningar. 

 

  

 

Författare: 

Sundin, Jansson och Norberg 

Titel: Understanding between care 

providers and patients with stroke 

and aphasia: a phenomenological 

hermeneutic inquiry 

Tidskrift: Nursing Inquiry 

Årtal: 2002 

 

Den aktuella studien belyser 

förståelse i 

kommunikationen mellan 

formella vårdgivare och 

patienter med stroke och 

afasi 

Därför blev syftet med 

föreliggande studie att 

belysa 

innebörden av vårdarens 

”levda” erfarenheter av 

förståelse i 

kommunikationen med 

patienter med afasi efter 

stroke 

 

 

Intervjuer + 

videoinspelningar 

Fenomenologisk-

hermeneutisk ansats 

Fem vårdgivare och tre 

patienter deltog i studien. 

Videoinspelningar gjordes 

under samtal 

om bilder, och vårdgivarna 

intervjuades också efter de 

video-inspelade samtalen 

 

Resultaten visar att en rad 

förutsättningar för ”förståelse 

och att bli förstådd" i 

kommunikation finns. Dessa 

olika villkor är: avsaknad av 

både kunskap och förståelse; 

ha kunskap, men inte 

nödvändigtvis åtföljt av  

förståelse; och att förstå. Inom 

villkoret "att förstå", skapar 

vårdaren en känsla av att vara 

hemma i en avslappnad 

atmosfär och därmed få 

möjlighet att ”förstå och bli 

förstådd” tillsammans med 

patienten. 
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BILAGA 4 

Artikelsökning 

 

Sökord Databas Sökmetod Antal 

träffar 

Funna artiklar 

 

Loss, voice, stroke 

 

Cinahl 

 

TX All Text, 

Peer reviewed 

 

28 

 

 
0 relevans 

 

Loss of voice, patient, 

nursing 

 

Cinahl 

 

TX All Text, 

Peer reviewed 

 
65 

 
0 relevans 

 

Loss of voice, stroke, 

nursing 

 

Cinahl 
 

TX All Text, 

Peer reviewed 

 

15 
 

0 relevans 

 
Aphasia, stroke, 

nursing 

 
Cinahl 

 

TX All text, 

Peer reviewed 

 

2697 
 
0 relevans 

 
Aphasia, patient, 

nursing 

 
Cinahl 

 
TX All Text,  

Peer reviewed 

 

74 
 
Understanding between careproviders and people with 

stroke and aphasia, Understanding and being 

understood, Communicating with people with stroke and 

aphasia. 

 
Aphasia, quality of 

life, stroke 

 
Cinahl 

 

TX All Text, 

Peer reviewed 

 
95 

 
Functional Outcome Questionaire of Aphasia: Overview 

and preliminarypsychometric evaluation.  

 

Aphasia, patient, 

caring 

 
Cinahl 

 

TX All Text, 

Peer reviewed 

 
14 

 
Therapy and support services for people with long-time 

stroke and aphasia and their relatives: a six months 

follow up study. 
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Sökord Databas Sökmetod Antal 

träffar 

Funna artiklar 

 

Loss 

+ function 

+ larynx 

+ speech 

+ Qol 

 

Samsök 

 

Vård 

 

 

3594905 

1105047 

3120 

526 

14           

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

Loss 

+ function 

+ larynx 

+ speech 

+ Qol 

 

Samsök 

 

Artikelsökning 

 

91 

 

0 

 

 

 

Loss of speech 

+ larynx 

+ Qol 

 

Samsök 

 

Artikelsökning 

 

 

 

Vård 

 

 

61415 

1551 

99 

 

20 

 

0. 

0 

0 

 

0 

 

Loss of voice 

+laryngectomy 

 

 

Samsök 

(medline) 

 

Vård 

 

18097 

397 

 

 

 

0 

1 

Laryngectomy: Beyond Loss of 

Voice – Caring for the Patient as a 

Whole.  

 

Loss of voice 

+ Qol 

+laryngectomy 

 

Samsök 

(Pubmed) 

(Scorpus) 

(Web of Science) 

 

Vård 

 

14 

 

1 

Quality of life after laryngectomy: 

Are functional disabilities important?  

 

Loss of speech 

 

 

Samsök 

 

 

Fulltext 

 

 

44023 

 

 

0 

 

 

Loss of speech 

 

 

I Artikeln: 

Laryngectomy: Beyond Loss of 

Voice – Caring for the Patient as 

a Whole.  

 

Artikelsökning  

 

 

1 

 

1 

Quality of life measurments of speech 

in the head and neck cancer patient 

population. 

 


