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SAMMANFATTNING  
 

Bakgrund: Afasi är en komplikation som i 90 procent av fallen orsakas av stroke. 

Talcentrat i hjärnan blir skadat och personen får svårt att uttrycka sig verbalt och i 

skrift. Detta kan innebära en förändring i livsvärlden då kommunikationen med 

omgivningen minskar eller bryts helt. Syfte: Syftet är att studera hur individen kan 

uppleva sin livsvärld då afasi har uppstått till följd av stroke. Metod: 

Självbiografiska böcker har granskats och en kvalitativ ansats har använts. 

Resultat: Då förmågan att kommunicera med omgivningen bryts, uppfattades 

tillvaron för kvinnorna som studerats kaotisk då känslor som sorg, skam, 

frustration och pendling mellan hopp och förtvivlan präglade tillvaron. Då det 

upplevde som en del av identiteten gick förlorad väcktes existentiella funderingar 

och tankar kring det nya jaget. Slutsats: Trots att afasi begränsar möjligheten att 

ha en dialog med omgivningen, betyder inte det att individen har ett minskat 

behov av att få utlopp för sina känslor. Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

uppmärksammar afasipatienter och observerar tecken på isolering och depression.  

 

Nyckelord: Kommunikation, Isolering, Sorg, Skam, Maktlöshet, Frustration, 

Hopp.
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INTRODUKTION 

 

Eftersom afasi inte syns eller känns, är oberäknelig och tar sig olika former, är det 

både för den drabbade och de utomstående svårt att förstå sig på. Det är alltså inte 

bara den fysiologiska biten som drabbar en person vid afasi. Enligt den holistiska 

synen är det viktigt att även se till den psykologiska och sociala biten med 

familjeperspektiv och individens livsvärld, alltså individen som helhet. Ibland kan 

afasi beskrivas som att individen är ägd av sitt handikapp (Magnusson, 2000).  

Individer med afasi kan uppleva en känsla av hopplöshet, men det är 

förförståelsen och det tidigare erfarenheterna som påverkar framtida motivation 

och inställning till förbättring. Livsförändringen medför en anpassning till den 

begränsade förmågan att leva som individen tidigare gjort. De flesta upplever en 

stark önskan om att få återgå till ett självständigt liv oberoende av andra i den mån 

det går (Jones, Mandy & Partridge, 2008). Eftersom afasi är en komplikation som 

kan ge livslånga symtom, kommer med sannolikhet sjuksköterskan oavsett 

arbetsplats att komma i kontakt med dessa patienter. För att mötet mellan 

sjuksköterskan och patienten med afasi skall bli så optimalt som möjligt kan det 

därför vara viktigt att som sjuksköterska ha kunskap och förståelse för dessa 

patienters livsvärld.  

 

 

BAKGRUND 

 

Stroke 

 

Av det blod som hjärtat pumpar ut går mellan 15 och 20 procent till hjärnan. 

Hjärnan är ett organ med en hög ämnesomsättning och kräver en omfattande 

blodtillförsel. Skulle blodcirkulationen avstanna i några minuter kan detta leda till 

bestående skador i hjärnvävnaden, då nervcellerna här är mycket känsliga för 

syrebrist (Eriksson, 2001). Stroke är ett samlingsnamn för ett slaganfall då det 

skett en tilltäppning av eller blödning från blodkärlen som försörjer hjärnan med 

syrerikt blod. Det är en av de vanligaste sjukdoms- och dödsorsaken hos 

människan (Larsson, 2000). 

 

Afasi 
 

Det finns beräkningar som visar att 60 personer på 100 000 årligen insjuknar i 

afasi. Av dessa 60 är det 90 procent där det har orsakats av en stroke 

(Socialstyrelsen, 1999). Afasi innebär att förmågan att kommunicera via det 

verbala och skriftliga språket går förlorad (Goodglass, 1993). Den medicinska 

termen kommer från grekiska där ”phasi” betyder språk och ”a” betyder oförmåga 

eller utebliven. Eftersom afasi innefattar både förstående och förmåga att uttrycka 

sig delas afasi in i subkategorier (Magnusson, 2000).  

I den vänstra delen av hjärnan finns språkcentrat och beroende på vilken del av 

språkcentrat som drabbats yttrar sig symtomen på olika sätt (Eriksson, 2001). Det 

finns en grov indelning av sjukdomen där det skiljer sig mellan expressiv och 

impressiv afasi. Vid expressiv afasi finns det svårigheter att producera tal, att få ut 

orden. Individen vet vilka ord som ska sägas, men det blir fel på vägen ut. Talet 
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kan bli sparsamt, trögt, icke flytande och ogrammatiskt. Språkmelodin kan även 

förändras och meningar kortas ner till enstaka eller få ord. Svårigheter som att 

skriva, påbörja en mening eller att läsa högt kan även bli ett problem 

(Socialstyrelsen, 1999). 

 

Vid impressiv afasi är det språkmelodin som är intakt, talet flyter och orden 

uttalas korrekt. Det kan även vara svårt att komma på vad ord heter, eller att orden 

präglas av ljudutbyten, vilket resulterar i att det förekommer ord som inte finns. 

Språkförståelsen kan också vara nedsatt och även svårigheten att svara på frågor, 

vilket innebär att personen själv inte hör hur det låter då han eller hon talar. Vid 

impressiv afasi är det framförallt svårt att förstå och tolka talspråk. Vid denna typ 

av språksvårighet är individen omedveten om sina brister och svårigheter 

(Socialstyrelsen 1999).  

 

Emotionella och sociala förändringar 
 

I en studie av Ames, Chataway, Hilari, Marshall, Northcott, Roy & Wiggins 

(2010) har det visat sig att majoriteten individer med afasi till följd av stroke 

upplever hög ångest den närmsta tiden efter insjuknandet. Ensamhet, låg 

tillfredställelse med det sociala nätverket och lågt upplevt socialt stöd från 

omvärlden var bidragande orsaker till att de upplevde sorg. Vidare beskriver 

Cruice, Hickson, Murison & Worrall (2003) att kommunikationsproblem påverkar 

livskvalitén hos individer med afasi.  

Mellanmänskliga relationer förändras hos personer med afasi och personerna i 

deras omgivning. Flera månader efter stroken som har resulterat i afasi har det 

visat sig att individerna upplever en distans till vänner och familj och kontakten 

med yrkeslivet. Distansen som upplevs till vänner och familj ger känslor som 

frustration, missförstånd, sorg, ensamhet, känslan av att av vara utanför, 

maktlöshet och en svårighet av att klara av förändringen afasin orsakat 

(Dalemans, De Witte, Van den Heuvel & Wade, 2008). På grund av de 

kommunikationsproblemen afasi orsakar är studier på denna grupp ofta 

underrepresenterade.  För de personer med grav afasi har det använts personer 

som svarat för individerna istället för att de själva har pratat, eller så har 

sjuksköterskor funnits med och fyllt i då de inte kunnat uttrycka sig full ut. På 

grund av dessa utmaningar, är det inte klart i vilken utsträckning resultaten kan 

generaliseras till denna grupp individer (Hilari & Northcott, 2006). 

 

Teoretisk referensram 
 
För att kunna knyta samman afasi med individens livsvärld kan det vara av 

betydelse att förstå livsvärlden och de begrepp som förekommer i studiens valda 

teoretiska referensram.  
En människas livsvärld bejakas genom att uppmärksamma en individs perspektiv. 

Detta innebär att se, förstå, beskriva samt att analysera den värld så som den 

upplevs av individen själv (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 

2003). Den teoretiska referensram som därför används i detta arbete utgår därför 

efter livsvärldsteorin för att få en djupare kunskap och förståelse.  
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Livsvärld 

 

Med fokus på livsvärlden belyses upplevelser av vardagsvärlden och den dagliga 

tillvaron individen lever i. Det handlar alltså inte bara om summan av fysiska 

fakta, utan att se hela människan och dess värld som individen lever i. Livsvärlden 

har att göra med individens förförståelse, det vill säga dens tidigare upplevelser 

och erfarenheter. I livsvärlden finns sökandet efter ett livsinnehåll och en mening 

med livet, det är i den levda världen som vi älskar, hatar, arbetar, leker, tycker och 

tänker. Varje erfarenhet är unik, det finns oändliga variationer på samma tema från 

individ till individ. Livsvärlden kan upplevas som svår då det finns svårigheter att 

uttrycka sin livsvärldserfarenhet (Dahlberg et al. 2003). 

 

Lidande 

 

Något som är naturligt förekommande i en individs livsvärld är lidandet. 

Individen måste själv kunna hantera och bekräfta sitt lidande. Efter detta kan 

lidandet ge utrymme för individen att ”lida ut” för att senare kunna gå vidare i sin 

hälsoutveckling. Ett begrepp som förekommer är sjukdomslidande, vilket kan 

uppstå hos olika individer till följd av en sjukdom eller annan ohälsa. 

Sjukdomslidandet är ett lidande som kan upplevas då individen är sårbar och 

ensam. Genom att vara sårbar upplevs det som att leva under ett existentiellt hot, 

det går inte längre att lita på sin kropp och det är ständigt en pendling mellan hopp 

och förtvivlan (Dahlberg et al. 2003). 

 
Välbefinnande 

 

Begreppen välbefinnande och lidande är två ytterligheter vilka drar åt olika håll. 

Trots detta betyder det inte att de inte kan existera samtidigt hos en individ. 

Värdighet och lidande är två begrepp som går hand i hand. Det finns kulturella 

och individuella skillnader då det i vissa fall inte är accepterat att lida, då 

individen skulle uppleva att lidandet skulle vara mot dens värdighet. Ett exempel 

då begreppen lidande och välbefinnande existerar samtidigt är då en person 

erkänner och vågar vara i sitt lidande. Därför är det viktigt att lägga stor vikt på att 

arbeta för välbefinnande lika mycket som att arbeta mot lidande. Detta kan uppnås 

genom att vårdpersonal stannar kvar i personens lidande, vilket kan bidra till att 

personen känner ökad värdighet. Därmed ökar möjligheten att känna 

välbefinnande. Välbefinnandet ökar även vid ett personligt bemötande som känns 

värdigt. Enkla och kanske självklara detaljer som att bli tilltalad med sitt namn 

eller att få en minut extra för att få ställa en fråga, att bli sedd här och nu som en 

unik individ. Det är även viktigt att understryka att välbefinnande och lidande är 

högst individuellt och kan enbart upplevas utifrån individens egen levda värld. 

Det kan alltså inte ett begrepp som kan generaliseras (Dahlberg et al. 2003). 

 

Trygghet 
 

Enligt Dahlberg et al., (2003) finns känslan av trygghet i relation till lidande och 

välbefinnande.  Det går inte att beskriva trygghet i någon enkel definition 

eftersom det kan variera från individ till individ. En annan anledning är att det är 

sparsamt förekommande med forskning kring begreppet trygghet. Trygghet kan 

förekomma i olika former som grundläggande trygghet, vilken baserar sig i till 



4 

 

exempelvis en bra uppväxt eller en religiös tillit. Yttre faktorer kan beskrivas som 

en yttre trygghet, vilket exempelvis kan vara god miljö eller förtroendefulla 

relationer. När ett hot kommer in i en individs vardagstillvaro, vilket kan vara 

sjukdom, uppstår en otrygghet. Men om personen får ett grepp över sin tillvaro 

kan trygghet uppnås trots sjukdom. 

 
Den subjektiva kroppen 

 

Utan den levande kroppen har en individ inget förfogande till liv. Människan lever 

i och genom sin kropp. Varje liten förändring i en individs kropp kan medföra 

omställningar i livet, både på gott och ont. Genom begränsningar kan en sjukdom 

påverka en persons tillgång till världen och livet, vilket påverkar individens 

lidande och välbefinnande. Lidandet påverkas genom att det autonoma i den 

subjektiva kroppen blir rubbat, vilket skapar obalans i individens existens. Med ett 

lidande och ohälsa innebär detta att viljan fortfarande finns där, men förmågan att 

utföra vissa saker är förlorad (Dahlberg et al. 2003).  

 

SYFTE 

Syftet är att studera hur individen kan uppleva sin livsvärld då afasi uppstått till 

följd av stroke. 

 

METOD 

 

Det användes en kvalitativ ansats, detta eftersom det i förhållande till syftet lättare 

gick att studera individens upplevelser av att få afasi. 

Forsberg och Wengström (2008) menar att en kvalitativ ansats riktas fokus på 

människans subjektiva upplevelser av omvärlden genom att skapa en förståelse. 

Friberg (2006) skriver att en biografi kan vara en viktig källa för kunskap, vilket 

bedöms på ens egna meriter. En viss persons livshistoria kan berättas av personen 

själv eller någon annan, källan bygger på författarens egna tolkningar av världen. 

 

Urval 
 

Studien baserades på fyra självbiografiska böcker, detta för att få en djupare 

förståelse av hur en individ med afasi upplever sin livsvärld.  Genom 

självbiografiska böcker blev det lättare att urskilja likheter och olikheter ur 

individernas livsvärld. Litteraturen skulle vara skriven av personen själv och 

språket skulle vara på svenska eller engelska. 

 

Med utgång från databasen Libris användes sökorden Stroke och Afasi.  Afasi 

resulterade i 367 träffar, som efter en avgränsad träffmängd med ämnet biografi 

med genealogi resulterade i tolv träffar. Avgränsad träffmängd innebar en 

revidering som gav en mer specifik sökning. Av de tolv träffar kunde vi hitta två 

som var relevanta till studiens syfte. Stroke resulterade i 1178 träffar, som även 

här efter en avgränsad träffmäng med ämnet biografi med genealogi resulterade i 

25 träffar. Genom sökningen på Stroke hittades tre relevanta böcker varav två 

upprepade sig från sökningen vid Afasi.  Den fjärde boken hittades genom 
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sökning i Gräsviks bibliotekskatalog med sökordet Afasi. Denna sökning 

resulterade i sju träffar varav en var relevant till studiens syfte.  

 

Analysmetod 

 

Under tiden böckerna lästes, valdes det ut citat passande till studiens syfte. Citaten 

skrevs ner för hand av författarna. Utan att diskutera vilka citat som valdes ut 

byttes böckerna mellan författarna. Då båda hade läst samma bok, diskuterades de 

nedskrivna citaten om dessa var relevanta för studien. Efter genomgång av varje 

citat valdes meningsbärande enheter ut enligt Graneheim och Lundmans (2004) 

analysmodell med fokusering på det latenta innehållet i texten, det vill säga en 

djupare tolkning av information som kan vara abstrakt.  

Efter att meningsbärande enheter valts ut kondenserades citaten vilket innebar att 

det mest beskrivande i texten skrevs ner kortfattat, men hade fortfarande samma 

innebörd. Kodord valdes ut till den kondenserade texten för att förstärka vad den 

beskrev. De meningsbärande enheterna som gick under samma kodord jämfördes 

och delades in i kategorier. Kategorierna delades upp i subkategorier beroende på 

vad som beskrevs vilket visas i bilaga 1. För att urskilja böckerna skrevs 

analysmodellen ut i olika färger. Kategorierna klipptes sedan ut var för sig och 

sorterades upp i högar för att lättare se ett resultat på vad varje kategori beskrev 

oavsett bok. 
 
 

BOKPRESENTATION 

 

Katt börjar på S, Ingrid Tropp Erblad (1982) 

 

Boken handlar om en kvinna i femtioårsåldern som arbetar som copywriter. 

Kvinnans liv blir drastiskt förändrat då hon får en stroke som resulterar i afasi. 

Eftersom hon arbetade som copywriter, var uttryck i både tal och skrift en central 

bit av livet. Efter en tid kommer förmågan att skriva och prata tillbaka och i boken 

beskriver hon hur hennes liv förändas både emotionellt och socialt under 

sjukdomstiden. Hon uttrycker sina inre tankar om att vara instängd i sig själv och 

att det är som att lyssna till någon som talar ett annat språk då hon talar. I studien 

kommer boken att refereras till författarens efternamn. 

 

Att få stroke och komma tillbaka, Mildred Åsén (1992).  

 

En kvinnlig högstadielärare får afasi till följd av stroke. Tre år efter hennes stroke 

skriver hon boken som handlar om hennes slitsamma väg tillbaka. Hon beskriver 

de vakuum som upplevs då det inte går att läsa, skriva eller kommunicera med 

omvärlden. Mildred försöker hålla hoppet uppe och beskriver att kampen tillbaka 

inte är förgäves.  I studien kommer boken att refereras till författarens efternamn. 

 

Det gick en propp, Anita Jekander (2003). 

 

Anita arbetar som nyhetsuppläsare för Aktuellt. En kväll i en taxi på väg hem från 

sitt jobb kan hon plötsligt inte uttrycka sig och får hjälp av sin arbetskamrat in till 

akuten där det visar sig att hon fått en liten propp i vänster hjärnhalva. Anita har 
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drabbats av en mildare form av afasi. I boken beskriver Anita lite av sina 

upplevelser då hon inte kan uttrycka sig och den skam som hon känner med detta. 

Anita tillfrisknar, men får svårigheter i att komma tillbaka till sitt arbete då 

proppen fortfarande har satt sina spår. I studien kommer boken att refereras till 

författarens efternamn. 

 

Vändtänd, Margareta Olsson (2008). 

 

Margareta är en kvinna i 60 års åldern och arbetar som projektledare i en 

pilotstudie. En dag, då hon har grannarna över på middag tappar hon talförmågan. 

Det visar sig att hon insjuknat i afasi till följd av en stroke. Margareta beskriver 

direkt med sina egna ord och texter hur hon upplever sin sjukdomstid av vad som 

pågår inne i hennes själ, tankar, känslor och sinnen. Livet får en ny vändning 

vilket innebär nya utmaningar som kommer med hennes handikapp. I studien 

kommer boken att refereras till författarens efternamn. 

 

 

RESULTAT 

 

Ur resultatet framkom det fem kategorier som fick namnen Min kaotiska tillvaro, 

Jag skäms, Min sorg och min trötthet, Jag som individ och i ett sammanhang och 

Hoppet överger mig aldrig. Vilka fortsättningsvis presenteras närmre med 

respektive subkategorier. 

 
Min kaotiska tillvaro 
Denna kategori beskriver den känslomässiga kaos som upplevs under den första 

tiden efter att afasi uppstått, vilket kommer att beskrivas i följande två 

subkategorier.  

 

Känslan av att inte känna sig trygg  
 
Olsson (2008), Tropp Erblad (1982) och Åsén (1992) upplevde en rädsla och oro 

över vad som hände både kroppsligt och själsligt första tiden efter att stroken 

inträffat. Detta ledde till en rädsla, osäkerhet och otrygghet. Många tankar som 

inte kunde knyta an till något svar växte och blev panikartade, vilket gjorde att 

situationen blev svårhanterade och ogreppbar. I den kaotiska storm av känslor som 

inte gick att styra över kom en rädsla för att bli galen och tappa kontrollen. De 

vågade inte blicka framåt och tillvaron präglades av en pendling mellan hopp och 

förtvivlan.  

Det är som att lägga pussel, men jag känner inte igen delarna 

och de passat inte heller i det här pusslet. Nu får jag dåligt med 

luft och jag känner inte igen känslan med det känns hemskt. 

Känslan är så obehaglig och jag vill skrika, men det blir bara en 

klump i halsen. Det här är ingenting jag kan hantera och jag 

blir så rädd. Jag vill fly, men kan inte göra någonting utan bara 

må dåligt. Andra sekunden är det lugnt igen. Allt växlar hela 

tiden, mest jag själv (Olsson 2008, s. 46).  
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Frustration och maktlöshet 
 

Genom att inte kunna tala, skriva, göra sig förstådd eller att omvärlden inte 

förstod, växte en frustration och irritation hos Olsson (2008), Tropp Erblad (1982) 

och Åsén (1992). Detta upplevdes både mot sig själv och mot människorna i 

omgivningen. Varje ord och meningsbyggnad tog både tid och energi att få fram. 

Begränsningen att inte kunna leda, föra eller förstå en konversation och att inte 

kunna kommunicera med omvärlden upplevdes som en maktlöshet. En 

konversation med en annan individ blev en monolog då motparten startade, ledde 

och avslutade samtalet vilket kändes som att vara i underläge.  

 

Att inte kunna kontrollera sitt tal kändes som att skriva på en 

maskin där tangenterna bytt plats (Tropp Erblad 1982, s. 60).  

 

Hon bara tittar på mig och jag förstår att hon inte hänger med 

när jag säger det. Vad är det med dig människa, själv tänker jag 

irriterad (Olsson 2008, s. 20). 

 
Jag skäms 
Beskriver hur individens självförtroende minskar och skammen över att uttrycka 

sig fel. 

 

Nedvärdering av sig själv 
 
Konstant misslyckande av att försöka prata bidrog till ett minskat självförtroende. 

Med detta kom tankar och idéer om att inte vara bra nog och att omgivningen var 

dömande. Det utvecklades ett undvikandebeteende för att slippa de situationer 

som utsatte individerna för en risk att misslyckas. Uppgivna känslor och känsla av 

att vara en belastning eftersom de inte var på samma nivå som omgivningen 

längre bidrog till att de lät bli att starta en konversation eftersom de fick en känsla 

av att omgivningen ändå inte skulle ha tid att lyssna. Det fanns även en rädsla 

över att omgivningen skulle betrakta dem som lågbegåvade om de skulle få höra 

dem prata (Jekander, 2003, Olsson, 2008, Tropp Erblad, 1982 & Åsén, 1992).  

 

Samtidigt gjorde jag allt för att dölja min benägenhet till och 

med inför mina närmaste, min egen familj. Jag var helt enkelt 

rädd för att bli betraktad som dum i huvudet eftersom jag inte 

kunde tala som förr. Med kommentarer som ”Ja”, ”Nej!” och 

”hmmm” deltog jag i alla samtal och hoppades att ingen 

noterade min fåordighet (Jekander 2003, s. 13).  

 

Alla mina böcker stod som ett hån i bokhyllan (Åsén 1992, s. 

58). 

 

 
Min sorg och min trötthet 
Beskriver den sorg och hur energikrävande det kan vara att förlora sin talförmåga. 

Kategorin innefattar tre subkategorier.  
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Saknad av den förlorade förmågan 
 
Olsson (2008), Tropp Erblad (1982), och Åsén (1992) kände en sorg och saknad 

av sin förmåga att kunna tala. Kommunikation upplevdes som en del av 

identiteten och när den försvann upplevde de även att de förlorade en del av sig 

själva. Då det inte gick att utföra vardagssysslor som tidigare tagits förgivet kände 

de sig begränsade och en sakna av det gamla jaget. Saknaden blev främst central 

då det gällde att ventillera känslor om situationen de befann sig i.   

 

Jag vill bara som förut.  

Jag vill hem till min kropp, in i mig själv. 

Jag vill vara frisk. 

Jag vill inte vara här. 

Jag vill inte ha det här nya huvudet. 

Jag vill inte att stroke finns. 

Jag vill inte ha så många känslor som gör ont 

 (Olsson 2008, s. 96).  

 

Känsla av att ge upp 
 
Tre av kvinnorna (Olsson, 2008, Tropp Erblad, 1982 & Åsén, 1992) kände tvivel 

över om situationen någonsin skulle bli bra. De upplevde sin situation som 

deprimerande och meningslös. Dessa känslor gav dem en likgiltig och hämmad 

inställning till att ens försöka ta upp den tappade talförmågan. Det fanns inget 

hopp inför framtiden och det fanns återkommande känslor av att ge upp och inte 

orka leva vidare.  

 

Började tvivla på att jag någonsin skulle bli bra. Det gick för 

långsamt. Vad väntade mig? Pensionering och isolering? Inte 

särskiljt muntra framtidsutsikter (Åsén 1992, s. 58).  

 
Energin är slut  
 
Kvinnorna (Jekander, 2003, Olsson, 2008, Tropp Erblad, 1982 & Åsén, 1992) 

kände en fysisk och psykisk utmattning. Det tog mycket på energin att orka 

anstränga sig med den nedsatta talförmågan varje dag, vilket bidrog till att 

sömnbehovet ökade för att orka med vardagen. Vanliga vardagssysslor blev 

åsidosatta på grund av orkeslöshet.  

 

Jag som individ och i ett sammanhang 
De följande två subkategorierna belyser det utanförskap som upplevs då 

kommunikationen med omgivningen brister, och de strategier som individerna tar 

till för att anpassa sig för att gå vidare. 
 
Distans till omvärlden 
 

Eftersom Olsson, (2008), Tropp Erblad, (1982) och Åsén, (1992) inte kunde dela 

med sig av sina känslor och upplevelser upplevde de att de blev placerade i ett 

fack och att de identifierades med en diagnos och att omgivningen drog sina egna 

slutsatser för hur de kände. Misstänksamhet inför om omgivningens bemötande 
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var äkta växte fram. Det blev fort en barriär mellan dem själva och individerna i 

deras omgivning vilket resulterade i ensamhet och en känsla av att inte höra till. 

Distansen beskrevs som en liknelse med att befinna sig i en bubbla där världen 

utanför rullade på som förut utan att de själva kunde delta. 

För Olsson, (2008), Tropp Erblad, (1982) bidrog distansen till många existentiella 

funderingar, inte bara som individ i relation till andra, utan även den egna 

existensen. Det fanns återkommande overklighetskänslor och tankar om att finnas 

till men ändå inte, då kroppen och själen fanns men ändå inte kändes verkligt.  

 

Det finns fullt av folk omkring mig, men jag är inte där. Som att 

alla människor finns på jorden, i samhället. Jag, jag finns på 

egen Tellus. Här finns bara jag och jag svävar, som i en bubbla, 

omkring deras jord (Olsson 2008, s. 71).  

 

Mitt nya jag 
 

Olsson, (2008), Tropp Erblad, (1982) och Åsén, (1992) upplevde att afasin ledde 

till en ny livsstil där de fick lära sig att anpassa sitt liv efter sitt handikapp. Med 

nya sätt att kommunicera och med en ny inställning kändes det som de äntligen 

fick vind i segel för att bli bättre.  

 

Olsson, (2008), Åsén, (1992) upplevde vid ett tillfälle att de plötsligt kom till en 

insikt då de förstod vad som hade hänt med dem. Insikten bidrog till att de kunde 

acceptera sin situation till och med kände en trygghet och tillhörighet i afasin. 

Motivationen höjdes till att kämpa för att bli bättre och för första gången kunde de 

känna ett välbefinnande i sin sjukdom.  

Margareta hos logopeden: 

 

När jag nu sitter hos Loggo så blir det mycket prat om min 

svårighet med språket. Afasi visar sig på olika sätt för olika 

personer, mest beroende på var skadan sitter, säger Loggo. Där 

och då så säger det bara PANG! Där kommer något som går 

rakt in i mitt huvud! Jag har AFASI! Jag har det svårt därför att 

jag har ett fel som heter AFASI! Nu jobbar mina tankar på för 

fullt och här händer saker (Olsson 2008, s. 157). 

 

Tropp Erblad, (1982) kände däremot att afasi inte fick bli hennes identitet och 

personlighet. Hon ville bli helt återställd och ställde höga krav på sig själv att 

komma tillbaka till yrkeslivet och fungera normalt igen.  

 

I boken hade jag läst att jag uppförde mig på ett sätt som är 

gemensamt för afasipatienter. Jag hade samma problem som den 

gruppen och jag skulle behandlas på ett visst sätt. Jag skulle 

t.ex. uppmuntras så att jag inte tappade modet, behandlas med 

kärlek så att jag inte förlorade mitt egenvärde etc. Jag 

reagerade starkt mot att jag på detta sätt räknades in i en grupp 

av människor som inte har något annat gemensamt än en 

sjukdom (Tropp Erblad 1982, s. 55). 
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Då Jekander, (2003) kom tillbaka till arbetslivet var afasi ett så lindrigt handikapp 

att det gick att förtränga. Men efter en kort tid gick inte fasaden att hålla uppe och 

arbetet blev påtagligt jobbigt med hög prestationsångest. 

 

Tillbaka till omgivningens krav och framförallt mina egna 

ambitioner och jag reflekterade överhuvudtaget inte över den 

lilla döda fläcken längst bak till vänster i min hjärna. Eller 

också förträngde jag den (Jekander, 2003. s. 123). 

 

Hoppet överger mig aldrig 
Tre av kvinnorna Olsson (2008), Tropp Erblad (1982) och Åsén (1992) beskriver 

att det fanns stunder med hopp då de kunde blicka framåt. Vid varje framsteg 

upplevdes en drivkraft och vilja att bli bättre. Detta bidrog till känslor som glädje 

och motivation. 
 

Full gärning och aldrig tråkigt! Nej, det var meningsfyllt, för 

jag blev inte sämre. Jag blev bättre. Målet var helt klart: Jag 

skulle lära mig läsa, skriva och tala! (Åsén 1992. s. 56). 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 
Med utgång från individens livsvärldsperspektiv var det till en fördel att använda 

en kvalitativ studie. Detta för att en kvalitativ studie enligt Friberg (2006) riktar 

sig på lidandes innebörd och vad individens upplevelser, förväntningar, 

erfarenheter och behov i relation till hälsofaktorer kan innebära. Därför valdes 

självbiografiska böcker. Genom att utgå från böcker som är skrivna av personerna 

själva upplevdes det som att trovärdigheten ökade, detta eftersom självbiografier 

ger läsaren möjlighet att djupare bli insatt i situationen och även se det i ett 

sammanhang. Informationen kommer ordagrant från författaren själv och är inte 

vinklad eller tolkad av någon annan.  Från början var tanken att göra en 

litteraturstudie med granskning av vetenskapliga artiklar, men efter närmare 

eftertanke kom det fram till att självbiografisk litteratur skulle ge en djupare 

förståelse.  

 

Böckerna som lästes var skrivna på svenska, vilket lättare gav författaren en 

möjlighet att förstå det emotionella som beskrevs. Nackdelen med att behandla 

information från självbiografiska böcker var att informationen inte presenteras 

lika konkret som en artikel skulle gjort. Samtidigt kan självbiografiska böcker ge 

författaren en bättre möjlighet att sätta sig in i personens livsvärld och i ett 

sammanhang.  

 

De fyra kvinnorna hade många saker gemensamt, vilket var positivt. De var alla 

boende i Sverige och hade yrken som domineras av verbal eller skriftlig 

kommunikation. Eftersom de alla hade ett utvecklat och starkt behov av att 

kommunicera kunde detta vara en orsak till att de valt att dela med sig av sina 

erfarenheter av sin afasi genom att skriva en självbiografi. Detta kan vara en 
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bidragande orsak till att dessa kvinnor har lättare att sätta ord och skriva ner sina 

känslor. Något som kan diskuteras är om de upplever en större förlust av sin 

kommunikation än de individer vars vardag inte präglats av kommunikation i 

arbetet. Personer som inte har lika stort intresse av att kommunicera och skriva 

kanske inte skulle uppleva förlusten lika omfattande. Denna person kanske inte 

heller hade haft behov av att skriva en självbiografi. Hade däremot denna person 

skrivit ner sina känslor, kanske resultatet hade sett helt annorlunda ut. Något annat 

som kan diskuteras är att studien endast är baserad på kvinnor, eftersom det inte 

fanns litteratur passande studiens syfte skrivna av män. Därför går det inte att 

generalisera hur kvinnor respektive män hanterar sin situation då afasi uppstått. 

 

En av böckerna beskrev även andra individers upplevelser av att få afasi då 

författaren till boken hade intervjuat dessa. En mycket liten del av boken beskrev 

alltså den egna upplevelsen. Trots detta användes denna information om hennes 

egen upplevelse eftersom den i resultatet skiljde sig från de andra kvinnornas 

bearbetningsfas och var väsentligt till studiens syfte. 

 

Av de fyra självbiografiska böcker som vi läst, skiljer det tidsmässigt 26 år mellan 

den första och den sista, vilket vi tycker är bra. Oavsett hur samhället ser ut eller 

utvecklats både inom vård och i andra sammanhang så har inte livsvärlden för de 

kvinnor vi läst om påverkats. 

 

Graneheim och Lundmans (2004) analysmodell användes vilket vi tyckte var en 

bra och passande metod eftersom den kartlägger och gav oss som författare 

skillnader och likheter mellan individerna och deras känslor i olika situationer och 

sammanhang. Känslor är ibland ett abstrakt ämne att kategorisera, men med hjälp 

av denna analysmodell blev det en tydligare överblick och lättare att se 

sammanhang mellan individernas olika känslor och situationer.  

 

Resultatdiskussion 
 
I resultatets olika kategorier tolkades en återhämtningsprocess bestående av olika 

faser. Stroken som resulterade i afasi gav kvinnorna en plötslig och chockartad 

förändring, vilket påverkade deras livsvärld dramatiskt. Till en början upplevdes 

processen som en chockartad reaktion med mycket rädsla och otrygghet. Dahlberg 

et al., (2003) beskriver att vid sjukdom då det plötsligt blir ett hot i individens 

vardag uppstår en otrygghet. Individen vill då fly från hotet och återställa 

tryggheten. De maktlösa känslorna kvinnorna beskrev då de inte kunde fly från 

situationen, tolkades som att känslorna de upplevde var en reaktion på att afasin 

blev ett hot i deras livsvärld. 

 

Nästa fas tolkades som att kvinnorna upplevde en distans till omgivningen då de 

inte kunde dela med sig av sina känslor, vilket gjorde att omgivningen ofta drog 

sina egna slutsatser. Detta medförde att de kände sig ensamma. Vidare beskriver 

Dahlberg et al., (2003) att vikten av att ett vädrigt bemötande kan bidra till ett 

välbefinnande trots lidande.  

För en person med afasi är det viktigt att upprätthålla sina sociala kontakter. 

Livskvaliteten har visat sig vara högre hos de personer som upprätthåller denna 

kontakt. Det är lätt att tappa eller förlora den vida bekantskapskrets som tidigare 

funnits, mycket av detta beror på att det är svårt eller omöjligt att återvända till 
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personens eventuella arbete eller tidigare livsstil (Hilari & Northcott, 2006). 

Därmed tolkas detta som att individer med afasi har samma känslor och behov av 

social kontakt som alla andra individer.  Den sociala kontakten handlar inte bara 

om att de själva ska ta kontakt med omgivningen. Omgivningens bemötande är 

minst lika viktigt för att individen ska känna sig bekräftad.  

 

Vidare beskrev kvinnorna att afasin bidrog till en neråtspiral där bristande 

kommunikation gav kvinnorna dålig självkänsla med skam och minskad 

motivation till att försöka prata. De upplevde att de inte kunde dela med sig och 

ventillera sina tankar. Detta bidrog till en likgiltighet och isolering då de avstod 

från omgivningen. Distansen till omgivningen upplevdes som att befinna sig i en 

bubbla där det fanns många existentiella tankar och känslor som slutligen 

upplevdes som utmattande och deprimerande. Tracke (1999) förklarar att en 

individ som inte kan kommunicera med omgivningen får svårt att förstå och 

acceptera sin situation. Generellt riktas det inte mycket uppmärksamhet på de 

individuella behoven hos de individer som har afasi. Detta kan leda till depression 

och isolering. Denna fas tolkas som en reaktion på att kontakten med 

omgivningen är bruten och att inte individen känner sig bekräftad. Då de inte 

känner sig bekräftade upplevdes detta som att det minskar självkänslan och 

reaktionen kan leda till att de känner sig deprimerande. 

 

Senare visade det sig att plötsligt kunde kvinnorna känna motivation till att gå 

vidare och acceptera. Fokuseringen riktades åt förbättring även om framtiden såg 

oviss ut. Skam, tvivel och rädsla blev lättare att hantera. De kände ett 

självförtroende till att kunna göra framsteg och tryggheten började komma 

tillbaka. För första gången sedan de fått afasi kunde de uppleva välbefinnande 

trots sjukdom. Dahlberg et al., (2003) beskriver att begreppen lidande och 

välbefinnande kan existera samtidigt då individen vågar vara i och acceptera sitt 

lidande. Först när individen fått grepp över sin tillvaro så kan känslan av trygghet 

uppnås. Det tolkades en brytpunkt då den negativa neråtspiralen vände. Detta var 

först när kvinnorna kom till insikt av vad afasi innebar. De förstod att det var afasi 

som orsakade deras lidande. Eftersom kvinnorna kunde acceptera afasin fick de 

ett annat förhållningssätt och kontroll över sin situation. Detta stärkte deras 

självförtroende vilket ökade deras välbefinnande  

 

Det visade sig även att förmågan att acceptera och komma till insikt hanterades på 

olika sätt. Dahlberg et al., (2003) understryker detta då hon beskriver att varje 

individs erfarenhet av livsvälden är unik. För en grupp individer kan 

utgångspunkten vara den samma men hanteras i oändliga variationer.  

Den individuella processen och förhållningssättet till afasi hade med stor 

sannolikhet med kvinnornas förförståelse att göra. Då två av kvinnorna upplevde 

att de kände en identitet och samhörighet med sin diagnos kände en annan kvinna 

sig stämplad och ofrivilligt placerad i ett fack. 

 

Ett annat exempel på olika sätt att hantera en stor förändring i livet var att en av 

kvinnorna trängde undan och förminskade de problem som afasin orsakat henne. 

Hennes återgång till arbetet medförde en mental utbrändhet då hon var tvungen att 

sjukskriva sig igen. Parr (2007) beskriver att individer med afasi upplever en 

längtan av att återgå till deras arbeten. Trots dåliga odds att någonsin kunna utföra 

de arbetsuppgifter de tidigare behärskat är de målinriktade att komma tillbaka. 
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Kvinnans för tidiga återgång till jobbet tolkades som att hon inte hade accepterat 

och insett sina begränsningar som afasin medförde. Då hon inte accepterade sin 

situation ledde detta till en fördröjning i återhämtningsprocessen. 

 

Oavsett var kvinnorna befann sig i bearbetningen fanns där alltid stunder med en 

liten strimma hopp. Hoppet fick en kategori för sig själv eftersom den hela tiden 

följde parallellt med återhämtningsprocessen.  

 

 

SLUTSATS 

 

Denna studie har gett oss som författare en bättre förståelse av hur en individ med 

afasi kan uppleva sin livsvärld då kommunikationen har blivit ett hinder. Detta 

tror vi att sjuksköterskan har god nytta av då hon med stor sannolikhet kommer att 

möta dessa individer i sitt yrke. Trots att kommunikationen till stor del är borta så 

innebär det inte individens känslor eller behov av att uttrycka sig har försvunnit. 

För att förhindra att individen isolerar sig eller går in i en depression är det viktigt 

att sjuksköterskan uppmärksammar individens behov av att få utlopp för sina 

känslor. Vi tyckte att följande citat beskrev tydligt vad afasi innebär och på något 

sätt sätter punkt för denna studie: 

 

Om man inte förstår, inte kan uttrycka sig. Om världen inte 

längre ger sig till känna med alla de invanda föremål som för 

oss friska är världen, vad finns det då kvar? Om allt det som 

tidigare varit välkänt har blivit främmande, och 

kommunikationen med omvärlden är helt och hållet avskuren, 

då måste själen känna sig fångad i ett ogenomträngligt fängelse. 

Det måste vara den ensammaste själ i världen! (Tropp Erblad 

1982, s. 124). 
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BILAGA 1 

Meningsbärande enheter 
 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kodord Subkategori Kategori 

 

VÄNDTÄND 

Det gick inte att få fram ett 

enda ljud! Jag försöker och 

försöker men det satt fast 

hur jag än gör. Jag tar sats 

igen och har ingen aning 

om vad jag gör för fel, för 

det kan inte låta alls. Vad är 

det som händer? Jag ser på 

grannfrun som stirrar på 

mig med ögon som 

pingisbollar. Kan ingen 

hjälpa mig? 

 

 

Känsla av ovisshet och 

rädsla, att inte veta vad som 

händer med ens kropp. 

Något händer men det går 

inte att styra över det. 

 

 

Rädsla 

 

 

Att inte känna sig trygg 

 

 

Min kaotiska tillvaro 

 

ATT FÅ TROKE OCH 

KOMMA TILLBAKA 

 (…) hade en obehaglig 

känsla att stå bredvid 

allting, att inte riktigt delta 

i livet (s. 12). 

 

 

 

Känner igen samhörighet 

 

 

 

Existentiella funderingar 

 

 

 

Distans till omvärlden 

 

 

 

Jag som individ och i ett 

sammanhang 
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BILAGA 1 

Meningsbärande enheter 

 
 

DET GICK EN PROPP 

Samtidigt gjorde jag allt för 

att dölja min benägenhet 

till och med för mina 

närmaste, min egen familj. 

Jag var helt enkelt rädd för 

att bli betraktad som dum i 

huvudet eftersom jag inte 

kunde tala som förr. Men 

kommentarer som ”Ja”, 

”Nej” och ”Hmmm” deltog 

jag i alla samtal och 

hoppades att ingen 

noterade min fåordighet (s. 

13). 

 

 

Rädsla för vad 

omgivningen skall tycka 

och tänka. Vill inte bli 

betraktad som annorlunda. 

 

 

Skam 

 

 

Nedvärdering av sig själv 

 

 

Jag skäms 

 

KATT BÖRJAR PÅ S 

Det fanns ingen näring för 

själen. Jag kunde inte läsa 

längre. Och inte själv sätta 

igång samtal om sådant 

som intresserade mig (s.51) 

 

 

Det tär på självförtroendet 

att inte kunna läsa eller 

kommunicera 

 

 

Sorg 

 

 

Saknad av den förlorade 

förmågan 

 

 

Jag är ledsen och jag orkar 

inte 

 

 

 


