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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 8000 personer av dysfasi varje år. Stroke är den 
vanligaste orsaken men inte den enda anledningen till insjuknandet utan dysfasi kan orsakas 
även av andra orsaker. Dysfasi innebär att den vänstra hjärnhalvan där språkförmågan hos 
oss människor finns har skadats. Personer som insjuknat i dysfasi kan ha svårigheter med att 
kunna förmedla sig tillräckligt på grund av att talet inte fungerar, vilket kan leda till 
missförstånd i kommunikationen med andra personer. Sjuksköterskan behöver få mer 
kunskap om hur personer med dysfasi bör bemötas för att på så sätt kunna nå upp till en 
välfungerande personcentrerad vård som involverar personer med dysfasi som då kan 
uppleva ett ökat deltagande både i kommunikationen och i sin egen vård. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av dysfasi efter 
en stroke. 
Metod: En analys av tre patografier med kvalitativ ansats utfördes med hjälp av Graneheim 
och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys som är anpassad för vårdvetenskap. 
Resultat: Analysen resulterade i två kategorier och sex underkategorier som utgör 
resultatet. Kategorin Att känna sig utlämnad har tillhörande fyra underkategorier: Att inte 
kunna göra sig förstådd, Att inte kunna bestämma själv, Att känna sig ensam och Att känna 
sig mindre värd. Kategorin Att acceptera dysfasin har tillhörande två underkategorier: Att 
hjälpmedel skapar trygghet i vardagen och Att lära sig leva med dysfasi. 
Slutsats: Yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi efter en stroke kunde uppleva att andra 
personer i deras omgivning ibland kunde fatta vissa beslut åt dem. Kvinnorna kunde uppleva 
sig som mindre värda då personerna i omgivningen inte kände sig bekväma i deras närvaro. 
Kvinnorna kunde även uppleva en trygghet när de fick använda sig av hjälpmedel vid 
kommunikation. Med hjälp av en ökad kunskap om yngre kvinnors upplevelser av dysfasi 
efter en stroke, ger det en ökad uppfattning för sjuksköterskan över hur bemötandet samt 
tillämpningen av personcentrerad vård kan blir så anpassad som möjligt. Den ökade 
kunskapen hos sjuksköterskan kan även leda till att personen med dysfasi upplever ett ökat 
deltagande i kommunikationen samt i sin egen vård. 
 
 
Nyckelord: afasi, dysfasi, kvinnor, litteraturstudie, patografi, personcentrerad vård, 
stroke, upplevelse 
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Inledning 
Efter att en person genomgått en stroke i form av hjärninfarkt eller en hjärnblödning kan det 

förekomma olika symtom där ett symtom kan vara dysfasi. Dysfasi innebär att personen får 

en talstörning då läppar, svalg samt tunga inte längre vill samarbeta med hjärnan och som är 

funktionerna för att ljudbildningen ska fungera hos en människa. För en person som insjuknat 

i dysfasi efter en stroke kan kommunikationen brista på grund av att personen med dysfasi 

inte längre kan förmedla sin egen åsikt med hjälp av sitt tal (Jönsson, 2016). Dysfasin 

försvårar språket för den insjuknande personen vilket resulterar i kommunikationssvårigheter. 

För att personen med dysfasi ska kunna hantera sin förändrade livssituation måste 

sjuksköterskan med hjälp av till exempel utbildning få en ökad förståelse för vad det innebär 

att ha dysfasi samt hur dessa personer bör bli bemötta. Kunskapen behövs hos sjuksköterskan 

för att personer med dysfasi ska kunna få en anpassad hjälp utifrån deras 

funktionsnedsättning i talet samt deras upplevelser i samband med funktionsnedsättningen 

(Cruice, Worall & Hickson, 2011). Svensk sjuksköterskeförening (2017) förklarar att det 

ingår i sjuksköterskans kompetens att ha en förmåga att kunna bemöta personer empatiskt 

samt respektfullt och att sjuksköterskan ska kunna uppmärksamma personer som bland annat 

inte kan uttrycka sig med hjälp av sitt tal. 

 

Eftersom yngre kvinnor med dysfasi inte alltid kan förmedla sig tillräckligt och att 

delaktigheten i kommunikationen brister, är det betydelsefullt att sjuksköterskan har 

fördjupade kunskaper samt förståelse för yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi efter en 

stroke. Kunskaperna är viktiga att ha för att kunna tillämpa en anpassad vård för kvinnorna 

utifrån deras behov och nedsatta talförmåga, vilket kan få en positiv påverkan på kvinnornas 

upplevelser av dysfasin. Fördjupade kunskaper samt förståelse om yngre kvinnor som 

insjuknat i dysfasi efter en stroke finns det brister om, vilket Law et al. (2009) styrker att 

kunskapen hos sjuksköterskan inte är särskilt bred samt att forskningen är begränsad. Män 

har en högre risk att insjukna i en stroke än vad kvinnor har fram till 75 årsåldern, därefter är 

risken för insjuknandet lika vanligt (Jönsson, 2016). På grund av att sannolikheten för yngre 

kvinnor att insjukna i stroke är lägre än för män samt att det finns kunskapsbrist inom 

området avser studien därför yngre kvinnors upplevelser av dysfasi efter en stroke. Valet 

baserades på den kommande yrkesrollen där mötet med yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi 
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kan förekomma trots att kunskapen om dessa kvinnors upplevelser samt kunskap om dysfasi 

som fenomen är låg. 

 

Bakgrund 

Stroke 
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Hjärninfarkt som innebär att 

ett blodkärl i hjärnan täpps till av en blodpropp så att det syrerika blodet inte kan 

transporteras vidare runt i hjärnan och hjärnblödning som innebär att ett blodkärl i hjärnan 

har brustit, vilket kan vara livshotande. Stroke har idag blivit den tredje vanligaste 

dödsorsaken efter hjärtsjukdomar samt cancersjukdomar, där dödligheten är en faktor som 

ökar i samband med den stigande åldern. Det går inte att påverka alla riskfaktorer för stroke 

som till exempel kön, ålder eller hereditet. Medelåldern vid insjuknandet av stroke är vid 75 

års åldern. Män har en högre risk än kvinnor att insjukna i en stroke upp till 75 års åldern, 

därefter är insjuknandet av stroke lika vanligt för båda könen. Cirkulationsstörning i hjärnans 

blodkärl är den bakomliggande orsaken till att en person insjuknar i stroke, som i efterhand 

kan leda till vissa funktionsnedsättningar i hjärnan som innebär att hjärnan får ett annorlunda 

fungerande jämfört med tidigare. Cirkulationsstörningen kan även leda till döden. Symtomen 

vid insjuknande av stroke kan till exempel vara förlamningar, känselstörningar, 

sväljsvårigheter, synrubbningar, balansstörningar och även dysfasi (Jönsson, 2016). 

Funktionsnedsättningarna i hjärnan kan leda till långvariga symtom som i vissa fall går att 

träna tillbaka med hjälp av rehabilitering. Rehabiliteringen för att bli helt återställd är 

individuell och varierar från person till person. Olika behandlingstyper kan komma till hjälp 

beroende på vilka symtom personen har samt graden av funktionsnedsättningen, som till 

exempel en person som fått dysfasi kan talträna med en logoped i hopp om att kunna träna 

tillbaka sitt tal (Dichgans, Pulit & Rosand, 2019). Stroke kan medföra symtom som påverkar 

kommunikationen i mötet med sjuksköterskan, samt den personcentrerade vården skulle 

kunna påverkas negativt eftersom talförmågan vid dysfasi är försämrad. Den nedsatta 

talförmågan kan leda till minskad delaktighet vid kommunikation på grund av en oförmåga 

att kunna förmedla sig via tal. 
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Dysfasi 
Jönsson (2016) förklarar att dysfasi är ett av de vanligaste samt det mest 

funktionsnedsättande symtomet efter ett insjuknande i stroke och att varje år insjuknar cirka 

12 000 personer i Sverige av afasi varav runt 8000 av dem får dysfasi. Dysfasi tillhör 

funktionsnedsättningsgruppen afasi som innebär en nedsatt eller förlorad förmåga vid tal, 

skrift, läsning samt hjärnans förmåga att tolka. Dysfasi handlar om att förlora talförmågan 

vilket även har en stor påverkan i kommunikationen (Jönsson, 2016). Begreppet 

kommunikation kan beskrivas som ett förhållande eller en möjlighet att kunna byta meningar 

med en annan person. Begreppet kommunikation är ett viktigt begrepp som också bär många 

av de kvaliteter som har en sammankoppling med den personcentrerade vården. 

Kommunikationen och språket tillsammans är grundförutsättningarna för att kunna förstå en 

annan människas verklighet eller upplevelse av hälsa och lidande (Fredriksson, 2012). 

 

Orsaken till dysfasi kan vara stroke, tumör eller annan skada mot hjärnan men stroke är den 

vanligaste orsaken (Jo Santo Pietro, Marks & Mullen, 2019). När en person insjuknar i 

dysfasi efter en stroke innebär det att den vänstra hjärnhalvan har skadats. I den vänstra 

hjärnhalvan finns språkförmågans hos oss människor vilket är orsaken till att talförmågan 

påverkas (Jönsson, 2016). 

 

Omvårdad vid dysfasi 
Vid kontakt med patienter som har dysfasi är det viktigt att sjuksköterskan går igenom en sak 

i taget, talar långsamt och framför allt ger personen med dysfasi tid till att tänka efter samt 

ger personen möjlighet att svara i sin egen takt. Det kan annars leda vidare till att personen 

med dysfasi istället inte förstår något av det som sägs. Personer med dysfasi som fått 

hjälpmedel som till exempel pekskärm eller bokstavstavla kan med hjälp av sina hjälpmedel 

enklare kommunicera med andra personer eftersom pekskärmen eller bokstavstavlan 

underlättar samtalet. Då är det ytterst viktigt att sjuksköterskan ger personerna med dysfasi 

den tid de behöver för att kunna förmedla det personerna vill ha sagt med hjälp av sina 

hjälpmedel (Jönsson, 2016).  

 

En studie visar på att kommunikationen brister mellan patienter med dysfasi och 

sjuksköterskor, samt att det krävs mer kunskap om patienter med dysfasi för att kunna 
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förbättra kommunikationen i vården. Resultatet visade att sex olika upplägg hade kunnat 

förbättra kommunikationen. De sex olika upplägg var att utveckla tjänster eller ett system för 

att förbättra kommunikationen, ägna tillräckligt med tid för kommunikationen, garantera 

tillräckliga tillgångar till kommunikationsverktygen som kan hjälpa patienter med nedsatt 

talförmåga att kommunicera, få tillgång till en skriftlig hälsoinformation som är personlig, 

öka sjuksköterskans kommunikativa kunnighet med patienter som insjuknat av dysfasi, samt 

att sjuksköterskor och anhöriga samarbetar effektivt med patienten som insjuknat i dysfasi 

(Hemsley & Balandin, 2014). 

 

Att leva med dysfasi 
Azioz, Damico och Roussel (2018) studerade förmågan hos personer med dysfasi när de 

skulle inkluderas i sociala möten i samband med vården. Det framkom att de hade svårt för 

att kommunicera samt att de hade svårigheter med att kunna utveckla en relation tillsammans 

med andra personer i deras omgivning. Doogan, Dignam, Copland och Leff (2018) beskriver 

även att det har visat sig att den sociala omgivningen hos en person med dysfasi, det vill säga 

socialt stöd samt nätverk, har en betydelse för acceptansen av sjukdomen hos personen med 

dysfasi (Doogan, Dignam, Copland & Leff, 2018) 

 

Personer med dysfasi beskriver ofta att omgivningen behandlar dem som mindre vetande 

eller osynliga, på grund av omgivningens förutfattade meningar om personer med 

funktionsnedsättningar som bland annat nedsatt talförmåga. När personer med dysfasi ska på 

ett vårdbesök kan de få en känsla av att sjuksköterskan inte låter dem vara lika delaktiga eller 

får chansen att få kontroll över sin egen vård (Carlsson & Björk Brämberg, 2014). 

 

Stewart och Creed (1994) menar att personer med kommunikationssvårigheter kunde uppleva 

lidande på grund av den nedsatta talförmågan. Även Hilari et al. (2010) bekräftar det och 

anser att det finns ett stort lidande hos personer som har en funktionsnedsättning när det 

gäller talförmågan, då personerna saknar sitt tidigare sociala liv (Hilari et al., 2010). 

Personernas upplevelser av funktionsnedsättningen i talförmågan varierar dock med tanke på 

Liechty (2006) som beskriver att funktionsnedsättningen av talförmågan kunde upplevas av 

vissa personer med dysfasi som om att de talade ett främmande språk där allt var obegripligt. 
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Personens anpassning av den nedsatta talförmågan påverkas till stor del av den insjuknande 

personens upplevelse av det stöd som personer i dess omgivning visar, som till exempel 

familjen och sjuksköterskan (Parr, 2007). Sjuksköterskan har därför en viktig roll att kunna 

bedöma vad personer med kommunikationssvårigheter behöver för omvårdnad samt att 

sjuksköterskan även samlar in rätt kunskap om deras tillstånd för att få en så bra förståelse 

som möjligt (Poslawsky, Schuurmans, Lindeman & Hafsteinsdóttir, 2010). 

 

Det finns kunskapsbrist om hur yngre kvinnor upplever insjuknandet i dysfasi efter en stroke 

vilket Law et al. (2006) stärker, att sjuksköterskan inte har en fördjupad kunskap samt att 

forskningen är begränsad. Benzein, Hagberg och Savemang (2014) menar att när en yngre 

person insjuknar i en viss sjukdom kan det påverka mer än vad det hade gjort hos en äldre 

person eftersom yngre personer bland annat befinner sig mitt i arbetslivet samt familjelivet, 

vilket då kan leda till att sociala relationer påverkas. När sociala relationer med vänner och 

familj påverkas kan den insjuknade personen uppleva en känsla av utanförskap (Benzein, 

Hagberg & Savemang, 2014). Därför är det viktigt att yngre kvinnor med dysfasi får känna 

sig sedda av deras omgivning. När yngre kvinnor med dysfasi inte kan eller får chansen att 

förmedla det kvinnorna egentligen vill säga kan det leda till att den personcentrerade vården 

som sjuksköterskan strävar efter att uppnå brister. 

 

Personcentrerad vård 
McCormack (2004) beskriver att personcentrerad vård strävar efter att synliggöra hela 

personen och tillgodose samt prioritera andliga, existentiella, sociala samt psykiska behov i 

lika hög utsträckning som de fysiska behoven. Grunden för en lyckad personcentrerad vård är 

att respektera samt bekräfta personens upplevelse samt tolkning av sin ohälsa samt sjukdom. 

Även att arbeta utifrån personens tolkning för att främja hälsa med en utgångspunkt i hur 

personen själv uppfattar hälsan. Personcentrerad vård innebär dessutom att personens 

perspektiv av sin situation tas på lika stort allvar som sjuksköterskans perspektiv om 

personens situation. En förutsättning för en lyckad personcentrerad vård är att sjuksköterskan 

har en öppenhet, vilja och ett intresse av att lyssna på personens egen berättelse samt 

förståelse av sin egen situation. Vidare så innebär det att personens egen berättelse och 

beskrivning av sina behov ger en lika stor betydelse i planering samt genomförande av vården 

och omsorgen som de professionellas bedömningar samt identifierade behov. Jönsson och 
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Eriksson (2016) beskriver att personer som har dysfasi har en oförmåga att kunna uttrycka sig 

med sitt tal och språk. Det leder i sin tur till att en personcentrerad vård brister på grund av att 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och personen med dysfasi inte fungerar samt att 

kommunikationssvårigheten mellan sjuksköterskan och personen med dysfasi kan öka 

upplevelse odelaktighet. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) förklarar vidare att ohälsa och sjukdom ses som ett hot 

mot självet, eftersom ohälsa och sjukdomar kan öka avståndet mellan vad en person vill göra 

och vad en person kan göra. För att en välfungerande personcentrerad vård ska fungera finns 

det tre nyckelbegrepp att följa som är partnerskap, patientberättelse samt dokumentation. 

Partnerskap innebär en ömsesidig respekt för varandras kunskap, både personen med 

sjukdomens kunskap om att leva med sjukdomen samt professionernas kunskap om vård, 

behandling samt rehabilitering. Andra begreppet är patientberättelsen som är utifrån 

patientens egen berättelse om tillståndet som han eller hon befinner sig i. En 

överenskommelse skrivs ner i form av en hälsoplan som oftast sker med vårdpersonal, patient 

och närstående. Det tredje begreppet är dokumentation som innebär att allt som skrivs ner om 

patienten ska föras in i en journal. McCormack (2004) förklarar att en personcentrerad vård 

innebär för sjuksköterskan att personen som är i behov av vård sätts i centrum framför 

sjukdomen. Att sjuksköterskan ser personen som en värdefull och unik partner i vården samt 

omsorgen. Sjuksköterskans roll är även att göra det möjligt för personen med sjukdomen att 

leva det liv personen själv vill leva, trots sjukdom och ohälsa (McCormack, 2004). Om 

sjuksköterskan inte kan se personen med dysfasi som en unik partner i vården samt att 

sjuksköterskan inte kan få personen med dysfasi att leva det liv personen vill leva, på grund 

av svårigheter med att kommunicera, försvåras den personcentrerade vården. 

 

Problemformulering 
Dysfasi tillhör samlingsnamnet afasi men innebär just en nedsatt funktion vid tal och 

tolkandet av tal. Dysfasi orsakas vanligtvis av stroke då en blodpropp bildas i blodkärlet eller 

att en hjärnblödning skett i hjärnans vänstra halva, men kan även orsakas av andra 

sjukdomstillstånd. Ungefär 8000 svenskar drabbas varje år av dysfasi. Personer med dysfasi 

får en nedsatt förmåga att kunna tala vilket både försvårar kommunikationen samt vardagen 

då det ger personerna med dysfasi en känsla av utanförskap. Upplevelsen av utanförskap kan 
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bildas på grund av den nedsatta förmågan av att vara delaktig i samtal med andra personer i 

deras omgivning samt att den nedsatta talförmågan försvårar sjuksköterskans uppgift att 

tillämpa en personcentrerad omvårdnad. När en sjuksköterska ska möta en patient med 

dysfasi kan det vara ett bekymmer då det försvårar sjuksköterskans uppgift att få patienten 

delaktig i sin egen vård. Dysfasi är individuell och rehabiliteringen varierar från person till 

person. Vissa personer kan få en svårare grad av dysfasi som kan kräva tätare kontakt med 

sjuksköterskan. Behovet av en tätare vårdkontakt kan förstärka känslan av utanförskap. Då 

personen med dysfasi ständigt behöver söka vård kan personen uppleva sig själv som mindre 

värd än andra personer som inte är lika beroende av vård. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av dysfasi efter en stroke.  

 

Metod 

Design 
För att besvara studiens syfte utfördes en kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier. En 

kvalitativ design valdes för att kunna få en ökad förståelse om hur yngre kvinnor med dysfasi 

kunde uppleva det efter en stroke. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) förklarar att ta 

fram kunskap om hur ett visst fenomen kan tolkas eller hur det kunde upplevas av personer är 

det grundläggande syftet i en kvalitativ design (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Litteraturstudien som genomfördes hade en kvalitativ design med en induktiv ansats. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att när en induktiv ansats används, innebär 

det att forskaren går från delar till helhet. Det utgås inte ifrån en färdig teori utan att forskaren 

observerar verkligheten och sedan drar slutsatser från observationerna, för att till slut kunna 

bilda en teori om hur verkligheten uppfattas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 

Patografier är böcker som i självbiografisk form lyfter fram egna erfarenheter av sjukvården 

eller en sjukdom, antingen är boken skriven av personen själv eller av en anhörig. Patografier 

fyller oftast svar på frågor och funderingar som i många fall lämnas obesvarat och har därför 

en viktig roll i sökandet av upplevelser samt erfarenheter (Häggblom & Mattson, 2007). 
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Urval 
För att precisera sökningarna av patografier användes inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterierna i studien var att patografierna skulle vara skrivna av 

yngre kvinnor själva som var under 50 år och som fått dysfasi efter en stroke. Patografierna 

skulle vara skrivna på svenska för att minska risken för feltolkning eller missuppfattning vid 

översättning. Begränsade årtal för publicering av patografier användes inte, eftersom 

personernas upplevelser inte påverkas eller förändras beroende på årtal. Exklusionskriterierna 

i studien var ljudböcker eftersom text skulle analyseras samt patografier som var skrivna av 

anhöriga eller av män. Patografierna som uppfyllde studiens inklusionskriterier var få, dock 

så förklarar Henricson och Billhult (2017) att det är bättre att hitta ett fåtal personer med olika 

erfarenheter och som även kan ge rika beskrivningar av ett visst fenomen, än ett stort antal 

personer som inte kan dela med sig med samma rika erfarenhet. 

 

Datainsamling 
För att finna patografier som svarade på studiens syfte användes sökmotorn Libris på 

Internet. Karlsson (2017) beskriver att Libris är en innehållsrik katalog för böcker samt 

avhandlingar och sköts av det kungliga biblioteket. På Libris finns även material från cirka 

200 högskolebibliotek, universitetsbibliotek samt specialbibliotek i Sverige. 

 

Sökorden som användes i Libris för att söka fram patografier som svarade på studiens syfte 

var: stroke, dysfasi, afasi, biografi, talstörningar och kvinna. Forsberg och Wengström 

(2016) menar att en datainsamling bör i sitt innehåll ha en redogörelse för använda databaser 

samt vilka sökord som använts (Forsberg & Wengström, 2016). Sökorden kombinerades på 

olika sätt för att få så preciserade och täckande sökningar på patografier som hade kunnat 

svara på studiens syfte. Östlundh (2012) förklarar att sökord är antingen ett eller flera ord 

som representerar ämnet bäst. 

 

I den första sökningen på Libris användes sökorden kvinna, stroke och biografi vilket 

resulterade i noll träffar. I andra sökningen användes stroke och dysfasi som resulterade i tre 

träffar, med avgränsningen bok resulterade sökningen i två träffar. Ingen av böckernas 

sammanfattning valdes att läsas igenom eftersom böckerna var skrivna på engelska vilket inte 

ingick i studiens inklusionskriterier. En tredje sökning gjordes på Libris med sökorden stroke, 

afasi och biografi och resulterade i fem träffar, avgränsningen bok resulterade i två träffar. En 
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av patografiernas sammanfattning lästes på bokåterförsäljaren Bokus hemsida men 

exkluderades eftersom patografin inte uppfyllde studiens inklusionskriterier då kvinnan var 

äldre än den åldersgrupp som studien sökte efter. Den andra patografin exkluderades 

eftersom det redan i rubriken framgick att patografin var skriven av en anhörig som dessutom 

var av det manliga könet. I den fjärde sökningen kombinerades sökorden stroke och biografi 

vilket resulterade i 61 träffar. Efter avgränsningarna bok, svenska samt biografi med 

genealogi resulterade det i 19 träffar. Av de 19 träffar var det endast fem patografier som 

sammanfattningen valdes att läsas igenom. Resterande gick redan på Libris att exkludera 

ifrån studien då patografierna inte uppfyllde studiens inklusionskriterier som till exempel 

kön, ålder eller att de var skrivna av anhöriga. Efter att ha läst sammanfattningarna på 

bokåterförsäljaren Adlibris eller Bokus hemsida valdes det ut två stycken patografier till en 

vidare analys eftersom de svarade på studiens syfte och uppfyllde inklusionskriterierna. De 

två patografier som valdes var Mitt andra liv: en berättelse om att drabbas av stroke och Min 

stroke. I den femte sökningen användes sökorden dysfasi och biografi vilket resulterade i en 

träff. Men exkluderades då patografin var skriven av det manliga könet, vilket inte var med i 

studiens inklusionskriterier. I den sjätte sökningen användes sökorden afasi och biografi och 

resulterade i 18 träffar, med avgränsning bok och svenska resulterade sökningen i 10 träffar. 

En av patografiernas sammanfattning lästes på Libris men exkluderades från studien då 

inklusionskriterierna inte uppfylldes. Även resterande träffar av sökningen kunde exkluderas 

då patografierna var skrivna av män eller att patografierna exkluderats i tidigare sökning. I 

den sista och sjunde sökningen kombinerades sökorden afasi och talstörningar vilket 

resulterade i 15 träffar, med avgränsning svenska resulterade sökningen en träff. 

Sammanfattningen lästes igenom på bokåterfärsäljaren Bokus hemsida och eftersom 

patografin uppfyllde studiens inklusionskriterier valdes patografin ut för en vidare analys. 

Den valda patografin blev Katt börjar med S: en berättelse om orden och hur det känns att 

förlora dem. Totalt tre patografier som svarade på studiens syfte gick vidare för analys. Se 

bilaga 1 för databassökning.  

Utvalda patografier 
Titel: Mitt andra liv  

Författare: Ingrid Trollsten  

År: 2010 

Ålder: 39 år 
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Sammanfattning: Ingrid insjuknade av en stroke redan när hon vad 39 år. Hon hade fått två 

stycken blodproppar i hjärnan som ledde till att hela hennes liv förändrades. Hemma i sin 

egen lägenhet föll hon ihop på mattan under köksbordet. Där hon låg medvetslös i fem dygn 

innan hon hittades. Hon gick från att vara en driven 39 åring som älskade sitt jobb och 

företag, till att varken kunna tala, röra sig, ta hand om sig själv eller kunna fortsätta med sitt 

företag. Hon blev helt plötsligt beroende av sin omgivning. Ingrid bestämde sig för att skriva 

en bok om hennes egna erfarenheter och upplevelser efter sin stroke, för att kunna ge 

allmänheten en bättre förståelse om vad stroke är och hur den kan påverka livet. 

 

Titel: Min stroke  

Författare: Jill Bolte Taylor  

År: 2009 

Ålder: 37 år 

Sammanfattning: När Jill bara var 37 år gammal insjuknade hon av en stroke. En kraftig 

stroke som innebar att ett av hennes blodkärl brast i vänstra hjärnhalvan. Jill var själv en 

hjärnforskare men beskriver att hon aldrig fått så mycket kunskap om hjärnan förrän stroken 

inträffade henne själv. Allting gick väldigt snabbt och bara på några timmar försvann hennes 

förmåga att kunna tala, läsa, skriva, gå och hennes minne var näst intill helt utraderat. Det tog 

åtta år för Jill att tillfriskna, tack vare hennes kunskap om den mänskliga hjärnans funktion 

och hennes enorma envishet. 

 

Titel: Katt börjar på s: en berättelse om orden och hur det kännas att förlora dem 

Författare: Ingrid Tropp Erblad  

År: 1982 

Ålder: 44 år 

Sammanfattning: Ingrid Tropp Erblad drabbades av en stroke i form av en hjärnblödning när 

hon var 44 år. Det gav Ingrid komplikationer i form av dysfasi där talförmågan påverkades 

negativt. Speciellt för henne som hade en framgångsrik karriär inom massmediabranschen där 

talet hade en stor samt betydelsefull roll. Ingrid valde att skriva en bok för att allmänheten 

skulle kunna ta del av hennes resa genom hur det kan se ut för en helt vanlig kvinna som 

insjuknat i dysfasi och hur det påverkade henne i det vardagliga livet. 
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Dataanalys 
Till analysen av patografierna användes Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

kvalitativ innehållsanalys och som även är anpassad till vårdvetenskap. Innehållsanalysen 

hade en induktiv ansats och genomfördes manifest samt med vissa latenta inslag i samband 

med kodning och kategorisering. Graneheim och Lundman (2004) menar att en manifest 

innehållsanalys innebär att analysen görs av det självklara i texten och utförs textnära utan 

egna personliga tolkningar, medan latent inslag är det bakomliggande budskapet i texten 

(Graneheim & Lundman, 2004). Patografierna lästes enskilt två gånger om för att på så sätt få 

en förståelse över innehållet samt en inblick av de skrivna berättelserna. Efter att 

patografierna lästs igenom diskuterades patografiernas innehåll för att bedöma ifall 

uppfattningarna av patografierna var överensstämmande, för att sedan kunna gå vidare i 

analysprocessen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) så bör all insamlad data läsas 

igenom för att kunna åstadkomma en överblick av innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). 

Efter att patografierna hade lästs samt diskussionen av patografiernas innehåll diskuterats, 

valdes de meningsbärande enheterna ut enskilt som svarade på studiens syfte och skrevs ner i 

ett dokument. Dokumentet användes för att kunna diskutera vilka av de meningsbärande 

enheterna som kunde användas för att svara på studiens syfte om yngre kvinnors upplevelse 

av dysfasi efter en stroke. Vid diskussion av de meningsbärande enheterna som skrivits ner i 

dokumentet, framkom det en likvärdig uppfattning av innehållet. De meningsbärande 

enheterna som det inte fanns en enighet om jämfördes ytterligare en gång gemensamt 

tillsammans med syftet i fokus, för att sedan kunna inkluderas eller exkluderas till studien. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att de meningsbärande enheterna är meningar från en 

text som bildar grunden för textanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). Efter att 

gemensamt valt ut de meningsbärande enheterna, genomfördes en kondensering gemensamt 

av de meningsbärande enheterna. Kondensering som är nästa steg i analysprocessen innebär 

att korta ner de meningsbärande enheterna utan att få bort den viktiga innebörden. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver att kondensering sker för att den utplockade texten ska kortas 

ner och även bli lättare att handskas med utan att innehållet i meningen ska förändras 

(Graneheim & Lundman, 2004). För att få en bättre överblick så skrevs dokumentet ut i 

pappersformat samt att varje meningsbärande enhet med tillhörande kondensering klipptes ut 

för att sedan kunna fortsätta i analysprocessen. Därefter skapades koder gemensamt av de 

kondenserade meningsbärande enheterna. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att 

kondenserade meningsbärande enheterna används för att sedan skapa koder som endast består 
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utav kärnan av de meningsbärande enheterna. Koderna skapas för att lättare kunna reflektera 

över den insamlade data som sökts fram samt att varje kod blir som en etikett till varje 

meningsenhet som kort beskriver om innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). För att på ett 

smidigt sätt kunna sortera koderna skrevs de ner på post-it lappar för att tydligt se vilka koder 

det fanns och för att sedan kunna dela in koderna i olika högar, i likheter samt olikheter. 

Koderna används som hjälpmedel för att skapa underkategorier och huvudkategorier som 

sedan användes i resultatet. För att kunna säkra att kodningen samt kategoriseringen placerats 

under passande kategori, utfördes processen flera gånger. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) ska koder som har en överensstämmande betydelse placeras under samma kategori, 

vilket menas med att en huvudkategori kan ha mer än en underkategori (Graneheim & 

Lundman, 2004) Analysen av de tre patografier resulterade två huvudkategorier och sex 

underkategorier. Se bilaga 2 för exempel på analysprocessen. 

 

Etiska överväganden 
Kvinnorna som har skrivit patografierna har redan själva gjort ett beslut om att publicera sina 

berättelser, vilket också har gett offentligheten en möjlighet att kunna ta del av deras 

upplevelser och erfarenheter. Eftersom patografierna finns tillgängliga för allmänheten valdes 

därför att inte kontakta kvinnorna för att får ett samtycke om att använda deras berättelser till 

den gjorda studien. Däremot har studien tagit hänsyn till de fyra etiska principerna för att 

respektera kvinnorna samt deras innehåll i patografierna. Eftersom kvinnorna inte självmant 

valt att delta i studien och inte heller kunnat upphöra sin medverkan togs det hänsyn till 

autonomiprincipen, genom att hantera den insamlade datan med respekt. Sandman och 

Kjellström (2013) beskriver att autonomiprincipen innebär att personer har en plikt att 

respektera andras rättigheter och självbestämmande (Sandman & Kjellström, 2013). 

Rättviseprincipen tog hänsyn till kvinnorna för att deras integritet inte skulle kränkas eller 

inte bli behandlade på ett orättvist sätt, genom att analysera texten på ett textnära vis. 

Sandman och Kjellström (2013) menar att rättviseprincipen används för att alla ska behandlas 

på ett värdigt och rättvist sätt samt att alla personer är lika mycket värda (Sandman & 

Kjellström, 2013). Principen om att inte skada togs hänsyn genom att endast analysera den 

text kvinnorna valt att skriva om samt göra offentlig för allmänheten. Detta genom att inte 

övertolka eller förvanska texten och respektera kvinnornas upplevelser. Enligt Sandman och 

Kjellström (2013) innebär att inte-skapa-principen att visa respekt åt de medverkande 

personernas integritet samt deras värderingar (Sandman & Kjellström, 2013). För att ta 
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hänsyn till den sista etiska principen, att göra-gott, har text plockats ut för att kunna få fram 

ett givande resultat som sedan ska uppnå en förbättring och utveckling hos till exempel 

sjuksköterskor. Sandman och Kjellström (2013) förklarar att göra-gott-principen innebär att 

en handling ska genomföras för att försöka uppnå en förbättring samt att främja det goda. 

 

Resultat 
Studiens resultat har baserats på tre patografier. Den gjorda innehållsanalysen resulterade i 

två kategorier med tillhörande sex underkategorier, se figur 1.Yngre kvinnor som insjuknat i 

dysfasi kunde känna sig utlämnade samt att de kunde känna en acceptans för dysfasin. Att 

känna sig utlämnad kunde bero på att inte kunna göra sig förstådd, inte kunna bestämma 

själv, känna sig ensam samt känna sig mindre värd. Acceptansen för dysfasi kunde upplevas i 

samband med att hjälpmedel skapade en trygghet i vardagen samt att kvinnorna lärde sig leva 

med dysfasi.  

Figur 1. Kategorier och underkategorier.  

Att känna sig utlämnad  
Gemensamt för yngre kvinnor med dysfasi var att de kunde uppleva att de inte hade 

möjlighet att göra sig förstådda. Kvinnorna kunde ibland uppleva att de inte alltid fick göra 
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sina egna beslut och bestämma över sig själva. Kvinnorna kunde även uppleva att de kände 

sig ensamma samt att kvinnorna kunde uppleva sig själv som mindre värda. Det resulterade i 

kategorin Att känna sig utlämnad i fyra underkategorier: Att inte kunna göra sig förstådd, Att 

inte kunna bestämma själv, Att känna sig ensam och Att känna sig mindre värd. 

 

Att inte kunna göra sig förstådd 

Yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi kunde uppleva att de inte blev förstådda av andra 

personer som de försökte kommunicera med på grund av den nedsatta talförmågan. 

Kvinnorna kunde uppleva att de istället för att få ut ord ur munnen fick ut grymtningar och 

stön. Situationerna ledde till att kvinnorna rodnande försökt förmedla det de egentligen ville 

ha sagt trots att kvinnorna inte kunde göra sig förstådda. Delaktigheten vid kommunikation 

kunde dock variera. Att bli förstådd av till exempel en vän, när de yngre kvinnor med dysfasi 

försökte säga något, kunde upplevas av kvinnorna som lättande samt glädjande eftersom 

kvinnorna oftast inte blev förstådda av andra personer som de försökte tala med. 

 

Ofta kunde de yngre kvinnorna med dysfasi uppleva att de hade mist det mesta i deras liv på 

grund av att talet inte längre fanns hos de. Det gjorde att kvinnorna kunde uppleva att deras 

förmåga att kunna kommunicera med andra personer i deras omgivning, samt göra sig 

förstådda inte var lika lätt som det var förr när de hade talet. Kvinnorna kunde känna sig 

pressade när de inte blev förstådda. Till exempel när vårdpersonalen äntligen frågade om 

kvinnorna behövde hjälp på toaletten eller ifall andra personer i omgivningen uppfattade 

kvinnorna som insjuknat i dysfasi som mindre vetande, på grund av att de inte kunde tala. 

Yngre kvinnor kunde uppleva att de ofta till exempel fick nicka istället för att säga ja för att 

kunna bli någorlunda förstådda. Ibland när det inte fanns några hjälpmedel som kunde 

användas vid kommunikationen kunde kvinnorna uppleva att de inte blev förstådda i 

samtalen med andra personer i deras omgivning.  

 

Yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi efter en stroke beskrev att det inte var förrän då 

kvinnorna försökte tala som de faktiskt insåg att de inte längre kunde göra sig förstådda med 

hjälp av sitt tal. När kvinnorna försökte tala kunde de uppleva det som att de lyssnade på ett 

främmande språk som de tidigare aldrig hade hört, att inte rätt ord kom fram, att de tragglade 

eller hackade. Kvinnorna kunde då uppleva att de inte längre kunde göra sig förstådda för 
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andra personer. 

 

“Om jag tänker efter hur jag skulle uttrycka mig, hade jag kanske 

upptäckt att jag inte hade orden. Nu blev jag helt överraskad när jag 

hörde att jag sa någonting annat än vad jag tänkt. Jag lyssnade till mig 

själv som till en människa som talade ett främmande språk.” (Tropp 

Edblad, 1982, s. 39) 

 

Det chockerade förstås de yngre kvinnorna med dysfasi när de själva insåg att de inte längre 

kunde göra sig förstådda för omgivningen med hjälp av sitt tal. En av de yngre kvinnorna 

med dysfasi berättade att hon tidigare i livet varit beredd på att mista pengar, tålamodet samt 

kärleken men aldrig talet. Yngre kvinnor med dysfasi kunde uppleva att deras liv hade 

förändrats och kände en sorg när tankar uppstod om att en viktig del i deras liv kanske hade 

försvunnit för alltid, att inte kunna göra sig förstådd med hjälp av deras tal. De yngre 

kvinnorna med dysfasi hade ofta en önskan om att kunna meddela omgivningen att de hade 

talsvårigheter och att det faktiskt gick att kommunicera med dem ändå. Det var som sagt bara 

en önskan eftersom talet inte fungerade kunde kvinnorna istället uppleva att de var 

underlägsna vilket skapade en otrolig frustration av att inte längre kunna göra sig förstådda 

för andra personer med hjälp av sitt tal. 

 

Att inte kunna bestämma själv 

Yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi kunde uppleva att det ofta förekom situationer då 

beslut som handlade om kvinnorna själva istället gjordes av omgivningen. Kvinnorna kunde 

uppleva att de inte fick någon möjlighet att försöka förklara det kvinnorna själva ville eller 

inte ville samt att kvinnorna inte alltid blev förmedlade om besluten som gjordes. Till 

exempel berättade en yngre kvinna med dysfasi om när vårdpersonalen skulle hjälpa henne 

att fylla i en blankett. Istället för att låta kvinnan själv försöka förklara eller fylla i blanketten, 

var det vårdpersonalen som bestämde sig för att läsa innehållet högt och välja vilket alternativ 

som hade passat kvinnan bäst. Vårdpersonalen förklarade för kvinnan att det blev smidigast 

så eftersom kvinnan inte själv kunde tala och föra en diskussion. Att ha svårigheter med talet 

medförde för yngre kvinnor med dysfasi ständiga prövningar och vårdbehandlingar i form av 

rehabilitering som kvinnorna egentligen varken frågat om eller fått frågan om.  



 
 

19 
 
 

“Ingen berättar för mig och jag förstår inte hur jag hamnat i den här 

situationen. Och jag kan inte fråga heller!” (Trollsten, 2010, s.18). 

 

Yngre kvinnor med dysfasi kunde uppleva hur de flera gånger fått skaka med huvudet av 

frustration för att inte tvingas på något av andra personer som kvinnorna själva inte velat. Till 

exempel när kvinnorna upplevde att det pratades över huvudet på de och att det som sades var 

något som kvinnorna inte ville eller inte höll med om. En av kvinnorna beskrev att när hon 

försökte kommunicera med andra personer markerade vårdpersonalen direkt med att säga åt 

personerna att kvinnan inte kunde prata verbalt utan pratade via en dator. Den yngre kvinnan 

med dysfasi kunde själv uppleva vad det spelade för roll och undrade för sig själv varför 

vårdpersonalen var tvungna att meddela andra personer hur situationen var. Liknande 

situationer kunde yngre kvinnor med dysfasi möta på där de kunde uppleva det som att 

kvinnorna själva inte fick bestämma vad de ville eller inte ville förmedla vidare till andra 

personer.  

 

Att känna sig ensam  

När talet försvann hos de yngre kvinnorna med dysfasi kunde de uppleva en ensamhet 

eftersom det sociala i livet med bland annat vänner och familj inte längre var som förr. Yngre 

kvinnor med dysfasi beskrev även att de, på grund av den nedsatta talförmågan, kunde 

uppleva hinder i vardagen som en person utan dysfasi inte skulle behöva gå igenom. 

Ensamheten kunde upplevas av yngre kvinnor med dysfasi på grund av att dysfasin gav 

kvinnorna en bristande förmåga att kunna kommunicera med andra personer. En yngre 

kvinna kunde uppleva hur insjuknandet i dysfasi fått det som tidigare varit välkänt för henne, 

alltså att kunna använda sitt tal samt kommunicera med andra, plötsligt blivit främmande för 

henne. Hon kunde även uppleva att hennes själ blivit den mest ensamma själen i världen på 

grund av det.  

 

“Om allt det som tidigare varit välkänt har blivit främmande och 

kommunikationen med omvärlden är helt och hållen avskuren, då känns 

det som att själen fångats i ett ogenomträngligt fängelse. Det måste vara 

den ensammaste själen i världen!” (Tropp Edblad, 1982, s. 124) 
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Även inom vården kunde yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi uppleva en ensamhet i form 

av att söka ögonkontakt och uppmärksamhet av vårdpersonalen, som uppfattades av de yngre 

kvinnorna som obekväma i situationen. Kvinnorna kunde uppleva att vårdpersonalen var 

obekväma eftersom de inte visste hur de skulle bemöta kvinnorna med dysfasi vilket ledde till 

att kvinnorna kunde uppleva sig själva som ensamma. Den nedsatta talförmågan gav även 

förutfattade meningar hos personer i samhället som fick yngre kvinnor med dysfasi att 

uppleva sig själva som utanför. 

 

Yngre kvinnor med dysfasi kunde uppleva en orolig känsla av att ha förlorat sitt tal efter den 

genomgående stroke de en gång hade fått. Att talet försvann hos kvinnorna ledde till att de 

inte längre kunde uppleva sig själva som trygga ute i allmänheten samt att de kände att de 

inte längre platsade in bland andra personer som kunde föra dialoger med varandra. Yngre 

kvinnor med dysfasi kunde därför uppleva att det var tryggare på sjukhuset för att slippa den 

jobbiga känslan av att inte passade in bland andra personer ute i allmänheten. Kvinnorna med 

dysfasi kunde även uppleva att det inte kändes bra att endast vara helt tysta vid sidan om alla 

andra, samtidigt som en känsla av pinsamhet och obekvämlighet växte fram. Yngre kvinnor 

med dysfasi kunde även uppleva att de ofta tänkte på ifall de någon gång i livet skulle få 

tillbaka talet igen. Att få tillbaka talet var efterlängtat, för att på så sätt slippa upplevelsen av 

ensamhet samt kunna få tillbaka det sociala i livet med vänner och familj.  

 

Att känna sig mindre värd 

Yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi kunde uppleva sig själva som mindre värdefulla än vad 

de tidigare gjorde, på grund av att talet hos dem inte längre fungerade. En yngre kvinna med 

dysfasi beskrev att hon verkligen inte kunde förstå när en manlig reporter ville träffa henne 

på en dejt, fastän att han visste om att den yngre kvinnan inte kunde tala. Kvinnan blev 

chockad och kunde inte känna sig bekväm vid detta då hon tänkte att den manliga reportern 

förtjänade en bättre kvinna än henne själv, då hon inte ens kunde tala och upplevde sig själv 

som mindre värdefull. Yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi kunde uppleva att personerna 

runt kvinnorna ibland inte kände sig bekväma vid deras närvaro vilket kunde ge kvinnorna en 

upplevelse av att de kände sig i vägen för andra personer. Det kunde leda till att kvinnorna 

fick ett tydligt intryck av att de själva var värdelösa.  
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Personer i kvinnornas omgivning kunde ibland märka av att kvinnorna själva inte längre 

kände sig lika mycket värda, på grund av att deras tal inte längre fungerade. Personerna 

försökte därför tala om för kvinnorna att det fanns värre saker att drabbas av. Kvinnorna 

kunde ändå inte uppleva sig själva som mer värda då de upplevde att hjärnan hade svikit de 

eftersom talet inte fanns kvar hos dem. 

 

“ “Ge inte upp”, kom ihåg det, ge aldrig upp!” Ja, det vore trevligt, 

skriver jag och undrar vad hon sett hos mig. En halv person som inte kan 

prata.” (Trollsten, 2010, s. 48) 

 

I situationer när andra personer vistades i deras närhet och försökte tala med kvinnorna, blev 

de yngre kvinnorna med dysfasi ofta påminda om att de inte längre kunde tala och kunde då 

uppleva sig som en halv person som inte längre var lika mycket värd. Yngre kvinnor som 

insjuknat i dysfasi kunde uppleva att de ofta fick höra förolämpande ord om sig själva från 

andra personer, på grund av att kvinnorna inte kunde förmedla sitt tal, vilket resulterade att 

kvinnorna kunde uppleva en nedsatt självkänsla. En yngre kvinna berättade även att hon till 

en viss del kunde förstå att omgivningen hade det svårare att acceptera att en person inte 

längre kunde tala jämfört med att acceptera att en person hamnat i rullstol. 

 

Att acceptera dysfasin  

Yngre kvinnor med dysfasi kunde trots allt efter sitt insjuknande uppleva positiva 

händelser. Kvinnorna kunde uppleva att olika hjälpmedel vid kommunikation skapade 

trygghet i deras vardag samt att de kunde finna en ny mening med livet. Därmed 

resulterade kategorin Att acceptera dysfasin i två underkategorier: Att hjälpmedel skapade 

trygghet i vardagen och Att lära sig leva med dysfasi. 

 

Att hjälpmedel skapar trygghet i vardagen 

Hjälpmedel för yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi underlättade deras vardag och bidrog 

till att de kände sig tryggare eftersom kvinnorna kunde uppleva att de kunde förmedla vidare 

sina tankar och tycken. En yngre kvinna som insjuknat i dysfasi efter en stroke använde sig 

av en lightwriter, alltså en samtalsmaskin, som hjälpmedel. Vilket kvinnan kunde uppleva 
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som tryggt och säkert då personerna kvinnan ville föra en dialog med kunde förstå henne. En 

annan yngre kvinna med dysfasi beskrev en bokstavstavla. I form av ett A4-papper med 

alfabetet skrivet på som fick kvinnan att känna sig lättad på grund av att hon kunde föra 

dialoger med andra personer igen och kunde då uppleva att hon blev förstådd av personerna. 

Men däremot när olika hjälpmedel inte fanns tillgängliga för yngre kvinnor med dysfasi vid 

en viss situation kunde kvinnorna uppleva att de blev missförstådda av personerna de 

försökte tala med. Kvinnorna kunde uppleva att tryggheten försvann när de inte kunde 

använda sig av sina hjälpmedel när de försökte tala med andra personer. Yngre kvinnor med 

dysfasi kunde uppleva att de olika hjälpmedlen underlättade kommunikationen för de.   

 

“Jag får en bokstavstavla - ett A4-papper med alfabetet - så att jag ska 

kunna bilda ord genom att peka mig fram på bokstavstavlan, och på så 

sätt föra en dialog med andra människor” (Trollsten, 2010, s. 19) 

 

Yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi kunde uppleva de olika hjälpmedlen som ett verktyg 

för att kunna underlätta deras vardag. De gånger lightwritern inte fanns med kunde 

kvinnorna med dysfasi uppleva att vardagen istället blev ett hinder. Hindret kunde dock 

lösas i vissa fall med andra hjälpmedel i form av skrivna papperslappar som kunde ge 

tillbaka upplevelsen av trygghet hos de yngre kvinnorna. En yngre kvinna med dysfasi 

berättade om när hon istället valde att skriva och tacka för blommorna hon hade fått, 

eftersom hon inte vågade ringa. Den yngre kvinnan kunde uppleva att ingen hade förstått 

henne ifall hon hade försökt tala och därför valde det trygga valet, att skriva som 

underlättade kommunikationen för henne samt gav henne en trygghet. 

 

Att lära sig leva med dysfasi 

Även ifall de yngre kvinnorna som insjuknat i dysfasi kunde uppleva svårigheter och olika 

hinder i livet, så kunde kvinnorna även uppleva vissa positiva känslor. En yngre kvinna 

beskrev att hon välkomnade tystnaden som gav henne en paus från det ständiga prat som hon 

kopplade ihop med vardagen. Men som hon nu kunde uppfatta som väsentlig.  

 

“Jag måste erkänna att det växande tomrummet i min skadade hjärna var 

enbart lockande. Jag välkomnade tystnaden som gav mig paus från det 
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ständiga pladdret som kopplade ihop mig med saker ur vardagslivet som 

jag nu uppfattade som oväsentligt” (Taylor, 2009, s. 49) 

 

En annan yngre kvinna med dysfasi kunde uppleva att fördelen med att inte längre kunna tala 

var att inte tala en massa dumheter om allt möjligt, vilket lätt kunde hända när kvinnan 

tidigare talade med andra personer som vistades i hennes närhet. Yngre kvinnor med dysfasi 

kunde uppleva en lättnad av att inte längre skämmas runt sin omgivning efter att ha levt med 

dysfasi en tid. En kvinna menade att hon inte längre var rädd att göra bort sig, eftersom hon 

kunde uppleva det som ett tecken att hon var på väg att tillfriskna.  

 

Yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi och som inte kunde använda sitt tal utvecklade ett eget 

språk med gester. Detta ledde till att kvinnorna kunde uppleva en lättnande känsla när 

omgivningen kunde tolka deras handrörelser och på så sätt kunde förstå vad kvinnorna 

egentligen ville ha sagt. När kvinnorna ibland försökte tala, men istället hackade på orden och 

uttryckte sig fel, kunde personerna i deras omgivning hjälpa kvinnorna med att fylla i orden. 

Även det kunde kvinnorna uppleva som en lättande känsla, då personerna som hjälpte 

kvinnorna med orden gjorde att de yngre kvinnorna med dysfasi upplevde sig mer förstådda 

samt inte längre tog illa vid sig när det hände. 

 

Diskussion 
Diskussionen i studien innehåller en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Kristensson 

(2014) menar att en diskussion innefattar en metoddiskussion samt en resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen ska innehålla styrkor samt svagheter till den valda metoden av studien, 

medan resultatdiskussionen ska innehålla det viktigaste fyndet från resultatet som sedan 

jämförs med tidigare forskning inom det valda området. 

 

Metoddiskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av dysfasi efter en 

stroke. En kvalitativ metod i form av en litteraturstudie baserat på patografier ansågs lämpligt 

i relation till studiens syfte, för att undersöka upplevelser. Valet av metod stärktes då en 
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kvalitativ metod är relevant vid undersökning av personers upplevelser, tankar eller 

erfarenheter (Kristensson, 2014). Att använda patografier för att svara på studiens syfte 

betraktades som en fördel eftersom patografierna var skrivna av yngre kvinnor själva som 

insjuknat i dysfasi efter en stroke. Patografierna gav en möjlighet att följa kvinnornas 

upplevelser av insjuknandet dysfasi efter en stroke under en längre tid samt att deras 

upplevelser tydligt var beskrivna, vilket skapade en förståelse av kvinnornas upplevelser. 

 

Nackdelen med att använda patografier var att det blev ett färre antal berättelser som 

analyserades, vilket bidrog till att det blev svårare att dra generella slutsatser om kvinnornas 

upplevelser. Som dock hade varit en fördel ifall vetenskapliga artiklar användes istället, då ett 

större urval kvinnor delat med sig av sina upplevelser. Vetenskapliga artiklar hade lett till att 

fler perspektiv på olika upplevelser hade upptäckts. Vetenskapliga artiklar valdes dock inte 

eftersom det endast fanns enstaka studier om dysfasi, men som inte hade sitt fokus på yngre 

kvinnor utan istället personer generellt. En nackdel med att använda vetenskapliga artiklar 

hade varit att upplevelserna inte varit lika djupgående samt att det inte hade gått att följa 

upplevelserna under en längre tid. Vilket Segesten (2017) stärker och förklarar att 

vetenskapliga artiklar beskriver upplevelser i andra hand av en forskare medan patografier är 

skrivna av en författare. 

 

Intervjustudie hade kunnat vara passande för att besvara studiens syfte angående hur yngre 

kvinnor upplevde sitt insjuknande av dysfasi efter en stroke. Eftersom det hade varit en 

möjlighet att ställa frågor samt följdfrågor till kvinnorna, vilket inte var möjligt vid val av 

patografier. Det bekräftar Kristensson (2014) som förklarar att följdfrågor kan ställas till de 

som intervjuas för att få en djupare förståelse över de svar som ges i intervjufrågorna 

(Kristensson, 2014). Litteraturstudie baserat på patografier valdes trots det eftersom 

verksamheten på grund av etiskt tillstånd inte tillåter intervjuer med andra än 

sjuksköterskestudenter på Blekinge Tekniska Högskola. Vilket inte var relevant för studien. 

Dessutom krävs det kunskap samt erfarenhet för att en intervju ska framställas på ett bra sätt. 

Kristensson (2014) styrker det genom att poängtera att det kan ställas stora krav på 

intervjuaren samt att det kan ta lång tid att få kunskap över hur en intervju ska gå till med en 

annan person (Kristensson, 2014). Därför ansågs det att litteraturstudie baserat på patografier 

var mer lämpligt för studien. Även Axelsson (2012) förklarar att en litteraturstudie är ett 
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lämpligt val inom ramen för en kandidatexamen samt att studien skall vara möjlig att 

genomföra på heltid under en period under tio veckors tid. 

 

Sökmotorn Libris användes eftersom den bedömdes vara en giltig sökmotor för att nå 

relevanta patografier. Karlsson (2017) beskriver att Libris är den sökmotor som innehåller 

flest böcker i Sverige vilket stärkte anledningen till att just sökmotorn Libris användes 

(Karlsson, 2017). Libris ansågs vara till god nytta på grund av att sökningarna kunde 

avgränsas med till exempel svenska som språk eller att det skulle vara i bokformat vilket 

underlättade sökningen. De sökord som användes i studien tycktes vara tillräckliga då 

sökningarna resulterade i en lämplig mängd relevanta patografier som svarade på studiens 

syfte. Henricson (2017) förklarar att alla sökord som används ska vara relevanta för studiens 

syfte (Henricson, 2017). Att söka efter sammanfattningarna på en bokåterförsäljare samt i 

databasen Libris underlättade processen eftersom patografierna inte behövde lånas från ett 

bibliotek innan de valdes ut till en vidare analys.  

 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en innehållsanalys utsågs för analysering av 

patografiernas innehåll eftersom stegen var tydliga och enkla att följa. Patografierna lästes 

enskilt två gånger vilket tycktes vara en fördel för att kunna åstadkomma en ökad förståelse 

samt för att få en inblick över de yngre kvinnornas upplevelser av dysfasi efter en stroke. 

Även för att kunna säkerställa att patografierna var relevanta för att ge svar på studiens syfte. 

Graneheim och Lundman (2004) stärker det då de förklarar att det är en fördel att läsa texten 

ett flertal gånger för att på så sätt få en uppfattning om ämnet (Graneheim & Lundman, 

2004). De meningsbärande enheterna valdes ut enskilt men diskuterades därefter gemensamt 

för att på så sätt kunna exkludera de meningsbärande enheterna som inte gav svar på studiens 

syfte. Diskussionen sågs som en fördel då enskilda tolkningar av texten minskades. 

Graneheim och Lundman (2004) förklarar att det enkelt kan göras egna tolkningar inom 

analysprocessen (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Texten som exkluderades gav inte svar på studiens syfte på grund av att meningarna inte 

omfattade en beskrivande upplevelse om hur yngre kvinnors upplevelse av dysfasi var efter 

en stroke. Den exkluderade texten handlade till exempel om anhörigas upplevelser och andra 

symtom än just dysfasi. Vilket inte ansågs vara relevant för studiens syfte. Kondenseringen 

av de meningsbärande enheterna genomfördes hinderfritt, dock så var det svårare att sätta en 
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kod på tillhörande meningsbärande enhet. Det lyfter även Graneheim och Lundman (2004) 

som förklarar att koder alltid ska bevara de meningsbärande enheternas kontext (Graneheim 

& Lundman, 2004). På grund av detta delades några av de meningsbärande enheterna in 

under kodningen då det märktes att innehållet i de meningsbärande enheterna hade två eller 

flera olika upplevelser. Det var en nackdel med att använda patografier eftersom det blev 

många meningsbärande enheter att hantera samt svårt att få in en lämplig kod till varje. I 

kodningen var det behövligt att använda latenta inslag eftersom en viss tolkning behövdes för 

att inte mista kärnan i de meningsbärande enheterna och för att inte gå minste om det viktiga 

innehållet. Graneheim och Lundman (2004) förklarar att det är viktigt att använda en viss 

tolkning för att resultatet ska kunna bli meningsfullt samt förståeligt (Graneheim & Lundman, 

2004). Vissa av koderna fick kodas om i samband med ett flertal diskussioner för att kunna få 

fram kärnan i de meningsbärande enheterna, vilket sågs som en fördel då analysen noggrant 

blev utförd. Att sortera koderna efter likheter och olikheter var den del av analysprocessen 

som krävde längst tid och som uppfattades som mest svårt. Analysen fick göras om ett flertal 

gånger samt för att på så sätt säkerställa att koderna hamnat under en lämplig kategori. För att 

förenkla kategoriseringen användes post-it lappar som koderna var skrivna på, då det sågs 

som en fördel för att kunna få en bättre överblick på de olika koderna när de lades ut på ett 

bord. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att det är viktigt att de meningsbärande 

enheterna inte hamnar mellan två olika kategorier på grund av att det då finns en möjlighet att 

de meningsbärande enheterna då kan passa in i ett flertal kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). Att kodningen samt kategoriseringen genomfördes flera gånger om ansågs som en 

styrka eftersom det blev lättare att finna rätt namn på kategorierna och underkategorierna. 

 

Urval, datainsamling, dataanalys samt svårigheter vid hantering av data har under arbetets 

process beskrivits noggrant för att resultatet i studien ska bli överförbart samt trovärdigt. 

Lundman och Graneheim (2004) förklarar att de benämnda stegen utförligt ska beskrivas för 

att på så sätt öka trovärdigheten samt överförbarheten till annan samling samt omgivning 

(Lundman & Graneheim, 2004). De yngre kvinnorna som skrivit patografierna har under 

sjukdomsförloppet haft vårdkontakt som lett till att de under perioder vårdats på sjukhus. 

Därför anses studiens resultat kunna överföras till sjukvården. Genom att ha analyserat de 

yngre kvinnornas upplevelser kan sjuksköterskan i framtiden utveckla en mer anpassad 

omvårdnad för andra yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi efter en stroke.  
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Resultatdiskussion 
Syftet med den kvalitativa litteraturstudien var att beskriva yngre kvinnors upplevelser av 

dysfasi efter en stroke. I resultatet framkom det att yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi 

kunde uppleva att de inte alltid fick bestämma själva samt att de inte alltid blev informerade 

om vad som pågick, varför vissa beslut gjordes eller att kvinnorna inte fick chansen till att 

försöka förklara vad de själva ville eller inte ville. Burns, Baylor, Dudgeon, Starks och 

Yorkston (2015) styrker att personerna med dysfasi först ville försöka kommunicera på egen 

hand och ifall det inte gick samt ifall det kändes omöjligt så ville personerna få hjälp från sina 

anhöriga. För att personerna som insjuknat i dysfasi visste om att deras anhöriga kände 

personerna mest väl samt för att personerna med dysfasi skulle kunna få chansen att signalera 

till de anhöriga ifall fel information förmedlades. Vidare beskrevs det att i samband med att 

sjuksköterskan talade över huvudet på personerna med dysfasi så kunde de uppleva att de inte 

fick vara delaktiga i sin egen vård, eftersom personerna inte fick chansen att förmedla det de 

ville ha sagt till sjuksköterskan. Burns et al. (2015) beskrev även att när sjuksköterskan 

arbetar på ett sätt där personen med dyfasi inte får chansen att vara delaktig, brister det även i 

den personcentrerade vård som sjuksköterskan ska sträva efter att uppnå då personen med 

dysfasi inte blir delaktig i kommunikationen. Blom Johansson, Carlsson och Sonnander 

(2012) bekräftade att en del personerna med dysfasi kunde uppleva att deras anhöriga glömde 

bort eller inte brydde sig om att informera personerna med den nedsatta talförmågan om vad 

som pågick. Det kunde resultera till att anhöriga gjorde vissa beslut om personerna med 

dysfasi, vilket personerna var helt omedvetna om när besluten gjordes av de anhöriga. Blom 

Johansson et al. (2012) förklarade även att personerna som insjuknat i dysfasi hade en önskan 

om jämlikhet samt att kunna vara delaktiga i beslut som handlar om de själva. Även Howe, 

Worrall och Hickson (2008) styrker att närståendes brist på kunskap och förståelse om 

kommunikationssvårigheterna som personerna med den nedsatta talförmågan hade, blev ett 

hinder för personerna att kunna delta i sociala aktiviteter. Att tala över huvudet på personer 

med dysfasi, att inte låta de få chansen till att försöka förmedla det de ville ha sagt till 

sjuksköterskan och att inte informera personerna om vad som pågår är motsatsen till vad 

Stalter (2006) menar är en fungerande personcentrerad vård. Stalter (2006) förklarar att inom 

en fungerande personcentrerad vård ska sjuksköterskan bekräfta personligheten och 

personens livsvärld, identifiera personens styrkor och behov, visa respekt samt ge 

förutsättningar för personen att göra egna beslut som berör hälsa och vård. Ifall en bra 
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relation skapas mellan sjuksköterskan och personen som är i behov av vård kan vården lättare 

tillämpa en personcentrerad vård på grund av ett gott samarbete. 

 

I resultatet framkom det att yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi kunde uppleva sig som 

mindre värdefulla, eftersom omgivningen inte kände sig bekväma runt de yngre kvinnorna 

som hade dysfasi. Kvinnorna kunde uppleva sig i vägen för omgivningen eftersom 

omgivningen inte alltid visste hur de skulle bemöta kvinnorna och det fick kvinnorna att 

känna sig värdelösa när det uppstod konversationer mellan kvinnorna och deras omgivning. 

Arnesveen Bronken, Kirkevold, Martinsen, Bruun Wyller och Kvigne (2012) styrker att 

förlusten av talet, som vanligtvis fungerar som ett verktyg för att kunna upprätthålla roller 

samt positioner fick personerna med dysfasi att undvika sociala situationer. Svårigheterna att 

inte kunna uttrycka sig på grund av en nedsatt talförmåga ledde ofta till frustration samt 

missförstånd hos personerna med dysfasi, vilket resulterade i att personerna kunde uppleva 

sig själva som mindre värdefulla. Även Hinchley, Hasselkus och Ganzfried (2013) bekräftade 

att personerna som insjuknat i dysfasi kunde uppleva att omgivningen saknade förståelse för 

deras bristande samt långsamma kommunikation. Vilket påverkade personerna med dysfasi 

då deras sociala deltagande minskade samt att de kunde uppleva en nedsatt självkänsla. Det 

är dock motsatsen till en tillämpad personcentrerad vård då Greenfield et al. (2014) styrker att 

en personcentrerad vård som är välfungerande ska få patienterna att kunna uppleva att 

sjuksköterskan tar dem på allvar samt att sjuksköterskan lyssnar på deras åsikter. Det bör 

sjuksköterskan göra för att öka delaktigheten hos personerna med dysfasi samt att en ökad 

delaktighet minskar känslan av att vara mindre värdefull eftersom delaktigheten leder till ett 

ökat sammanhang mellan personerna med dysfasi och personerna i deras omgivning. 

Dessutom, för att en välfungerande personcentrerad vård ska kunna tillämpas, ska patienten 

uppleva att de blir visade respekt både som patienter och som personer, då förmågan att 

kommunicera hos personer med dysfasi spelar en roll för att den personcentrerade vården 

skall fungera. 

 

Resultatet visade att yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi efter en stroke kunde uppleva en 

trygghet vid kommunikation med hjälp av hjälpmedel som underlättade deras vardag. 

Kvinnorna kunde uppleva en trygghet eftersom hjälpmedlen gav kvinnorna en möjlighet att 

kunna kommunicera med andra personer i deras omgivning samt att de även blev förstådda. 

Dalemans, de Witte, Wade och van den Heuvel (2010) styrker att personerna som insjuknat i 
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dysfasi efter en stroke var i behov att kommunicera trots försämringen. Det var nödvändigt 

att göra utrymme för mer tid åt personerna med dysfasi så att de kunde få möjlighet att kunna 

uttrycka sina känslor men även göra sig förstådda av andra personer runt omkring med hjälp 

av deras hjälpmedel. Vidare bekräftar Dalemans et al. (2010) att användning av kort, telefon 

och struktur i kommunikationen hjälpte många av personerna med talsvårigheter att kunna 

delta i diskussioner med andra personer i omgivningen samt att de kunde uppleva en 

trygghet. Även Sundin, Norberg och Jansson (2001) kunde styrka att ifall personerna med 

dysfasi inte fick chansen till att göra sig förstådda ledde det även till en bristande vård samt 

att ingen personcentrerad vård kunde uppnås och därför behövdes hjälpmedel för personerna 

med en nedsatt talförmåga. Olika hjälpmedel hjälpte personerna med dysfasi att kunna bli 

mer delaktiga i kommunikationen som ledde till en ökad delaktighet i sin egen vård som 

främjade den personcentrerade vården. Olika hjälpmedel vid kommunikation hjälpte 

personerna att göra sig förstådda för omgivningen och för att omgivningen skulle kunna 

förstå deras situation eller det personerna vill förmedla vidare. Murphy (2006) beskrev också 

att det fanns färdiga bilder, modeller och kommunikationsböcker som kunde användas av 

personerna med dysfasi som ett stöd vid kommunikationen med andra personer. För att på ett 

enkelt sätt kunna göra sig förstådda samt kunna uppleva sig trygga i situationen. Sundin et al. 

(2001) bekräftade även att personerna med dysfasi kunde med hjälp av att använda sig utav 

olika hjälpmedel uppleva en trygghet samt öka sitt självförtroende. Ett ökat självförtroende 

hos personerna med talsvårigheter kunde leda till att personerna kunde uppleva sig säkrare i 

situationer när de skulle kommunicera med andra personer i sin omgivning, vilket också 

ledde till att de kunde känna sig mer delaktiga i kommunikationen. Personerna med dysfasi 

som kunde kommunicera med hjälp av hjälpmedel i form av till exempel pekskärm eller 

bokstavstavla lyckades bättre med att kommunicera med andra personer i deras omgivning 

vilket Greenfield et al. (2014) styrker att det har en viktig betydelse för att kunna tillämpa en 

personcentrerad vård. Sjuksköterskan bör se personen med dysfasi som en person som är unik 

på sitt vis och som har egna önskemål, tankar och funderingar. För att kunna tillämpa en 

fungerade personcentrerad vård är det därför viktigt att som sjuksköterska inte utesluta 

personen i sin egen vård på grund av den nedsatta talförmågan. Att som sjuksköterska lyfta 

fram problemet som i studiens fall är talet och sedan åtgärda det med hjälp av hjälpmedel 

som är en tillämpning av personcentrerad vård.  
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Kliniska implikationer  
Socialstyrelsen (2015) beskriver att mötet mellan sjuksköterskan och patienten är kärnan i 

verksamheten inom hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2015). När sjuksköterskan och 

yngre kvinnor med dysfasi möts identifieras vårdbehov och beslut om bland annat behandling 

samt rehabilitering. Ifall de yngre kvinnorna med dysfasi kan vara delaktiga kan det skapa 

goda förutsättningar för den personcentrerade vården, samt för vårdens resultat, då 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och kvinnorna förbättras. Därför måste 

sjuksköterskan ha förståelse samt se kvinnornas kunskaper och möjligheterna till samarbetet 

där de båda kan bidra med sin egen kunskap. Sjuksköterskans uppgift är då att skapa 

förutsättningar för en god kommunikation med hjälp av att involvera det sociala nätverket 

kring de yngre kvinnorna med dysfasi, hänvisa till olika stödgrupper och uppmuntra 

kvinnorna med dysfasi att finna egna strategier som kan förenkla kommunikationen för de. 

När det gäller yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi bör sjuksköterskan vara medveten om att 

de kan uppleva utanförskap samt en ensamhet. Därför behöver sjuksköterskan bekräfta och 

skapa en förståelse hos kvinnorna med hjälp av att använda sig av ett brett 

kommunikationsområde. Som till exempel att låta kvinnorna använda sig av sina hjälpmedel, 

låta kvinnorna ta den tid de behöver, att sjuksköterskan repeterar det kvinnorna sagt för att de 

enkelt ska kunna bekräfta om sjuksköterskans uppfattning stämmer eller inte och att själva 

känna att kvinnorna får göra sina egna beslut samt vara delaktig i sin egen vård. 

 

Slutsats 
Resultatet i studien visade att yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi efter en stroke kunde 

uppleva att andra personer i deras omgivning ibland kunde göra vissa beslut åt dem. Utan att 

kvinnorna blivit informerade eller fått chansen till att försöka förmedla sin egen åsikt. Yngre 

kvinnor med dysfasi kunde även uppleva att de var mindre värda då de upplevde att personer 

i deras omgivning kände sig obekväma vid deras närvaro. Eftersom omgivningen inte visste 

hur de skulle bemöta kvinnorna med dysfasi. Däremot kunde yngre kvinnor med dysfasi 

uppleva en trygghet när de använda sig av hjälpmedel vid kommunikation för att kunna 

förmedla det kvinnorna egentligen ville säga. Kvinnorna kunde även uppleva att de blev 

förstådda av personer i omgivningen på grund av olika hjälpmedel, vilket gav de en trygghet. 

Det är något som sjuksköterskan bör vara medveten om för att kunna uppnå en välfungerande 



 
 

31 
 
 

personcentrerad vård åt yngre kvinnor som insjuknat i dysfasi efter en stroke. Samt för att 

kunna bidra till en bättre och säkrare omvårdnad där kvinnorna kan vara involverade.  

 

Litteraturstudien beskrev yngre kvinnors upplevelse av dysfasi efter en stroke som baserades 

på tre yngre kvinnors upplevelser. Framtida forskningen hade istället kunnat använda sig av 

ett större urval kvinnor eftersom det annars finns svårigheter med att kunna generalisera 

yngre kvinnors upplevelser med ett färre urval. För att kunna få ett större perspektiv kan den 

framtida forskningen använda sig av enkäter samt intervjuer med allmänna frågor men även 

mer djupgående frågor under intervjuerna. Med hjälp av att generalisera yngre kvinnors 

upplevelser av dysfasi efter en stroke, kan det bidra med att sjuksköterskan får ökad kunskap 

samt uppfattning om hur yngre kvinnor med dysfasi upplever det och hur livsvärlden för de 

kan ändras. Det ger sjuksköterskan större möjligheter att kunna ge yngre kvinnor med dysfasi 

en mer personcentrerad vård samt bygga upp deras välbefinnande. 

 

Självständighet  
Litteraturstudien utfördes av Bassel S. och Maria E. Samarbetet mellan författarna fungerade 

bra samt att författarna i litteraturstudien arbetade tillsammans med inledning, bakgrund, 

metod, resultat, metoddiskussion, resultatdiskussion samt slutsats. Litteratursökningen 

utfördes av författarna i databasen Libris tillsammans och patografierna lästes därpå enskilt. 

De meningsbärande enheterna valdes ut individuellt i analysprocessen som därefter 

diskuterades samt jämfördes av författarna tillsammans. Litteraturstudiens innehållsanalys 

innehållandes kondensering, kodning samt kategorisering utfördes tillsammans av författarna. 

Bassel S. och Maria E. bearbetade litteraturstudiens text tillsammans fram till att båda 

författarna var nöjda med litteraturstudiens innehåll.   
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Bilaga 1. Databassökningar  
Sökningar i Libris den 4 februari 2019 

 

Sökord Antal 

träffar 

Avgränsning Antal träffar 

efter 

avgränsning 

Lästa 

sammanfattningar 

Antal valda 

patografier 

Kvinna, 

stroke, 

biografi 

0 - 0 0 0 

Stroke, 

dysfasi 

3 Bok 2 0 0 

Stroke, afasi, 

biografi 

5 Bok 2 1 0 

Stroke, 

biografi 

61 Bok, 

svenska, 

biografi med 

genealogi 

19 5 2 

Dysfasi, 

biografi 

1 - 0 0 0 

Afasi, 

biografi 

18 Bok, 

svenska 

10 1 0 

Afasi, 

talstörningar 

15 Svenska 1 1 1 
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Bilaga 2. Exempel på innehållsanalys 
 

Bok & sida  Meningsbärande 

enhet  

Kondensering Kod  Underkategori Kategori 

Tropp 

Edblad, 

1982, s.95 

”Jag ville köpa boken 

till Kjell men kunde 

inte hitta den i 

bokhyllan. Vågade 

inte fråga. Kände att 

jag inte kunde säga 

vad den hette” 

Hittade inte 

boken jag ville 

köpa. Vågade 

inte fråga. Kan 

inte uttala 

namnet. 

Att inte våga 

fråga 

Att inte kunna 

göra sig förstådd 

Att känna 

sig utlämnad 

  

Trollsten, 

2010, s.43 

”När jag var frisk 

fattade jag mina egna 

beslut, nu får jag inte 

bestämma något alls, 

känns det som. Mina 

föräldrar fattar 

beslutet över huvudet 

på mig.” 

När jag var frisk 

fattade jag mina 

egna beslut, nu 

får jag inte 

bestämma 

något. 

Att inte 

bestämma 

själv. 

Att inte kunna 

bestämma själv  

Bolte 

Taylor, 

2009, s.83 

Eftersom jag varken 

kunde prata eller 

förstå språk så satt 

jag tyst och passivt 

vid sidan av livet. 

Jag kunde inte 

prata … jag bara 

satt tyst vid 

sidan av livet.  

Att känna sig 

utanför i livet 

Att känna sig 

ensam  

 

Tropp 

Edblad, 

1982, s.104 

”Det var ingen som 

sa något och läraren 

ingrep inte. Vad 

skulle hon göra? De 

måste nog alla varit 

förvånade över att jag 

överhuvudtaget 

kunde följa med i 

kursen.” 

Ingen sa något. 

Alla var nog 

förvånade över 

att jag kunde 

följa med i 

kursen 

Att känna sig 

otillräcklig 

 

Att känna sig 

mindre värd  
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Bok & sida  Meningsbärande 

enhet  
Kondensering Kod  Underkategori Kategori 

Tropp 

Edblad, 

1982, s.90 

”Nu måste jag fråga 

portvakten om vägen. 

För säkerhetsskull så 

hade jag textat ordet 

”afasimottagning” på 

en lapp. Det var ju så 

himla svårt att säga” 

Jag hade för 

säkerhetsskull 

en lapp när jag 

skulle fråga om 

vägen. 

Lappen med 

texten gav 

trygghet 

 

Att hjälpmedel 

skapade trygghet 

i vardagen 

Att 

acceptera 

dysfasin 

 

Trollsten, 

2010, s.196 

”Eftersom jag inte 

kan använda rösten, 

utan skriver allt på 

min lightwriter, har 

jag utvecklat ett eget 

språk med gester och 

mina assistenter har 

blivit väldigt duktiga 

på att tolka mitt 

kroppsspråk och ofta 

kan vi tala med 

varandra bara med 

hjälp av det.” 

Eftersom jag 

inte kan 

använda rösten, 

har jag utvecklat 

ett språk med 

egna gester. 

 

 

Utveckla ett 

eget språk 

med gester 

 

Att lära sig leva 

med dysfasi 
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