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Sammanfattning    
Afasi orsakas av en skada på hjärnans talcentra, konsekvenserna blir svårigheter med att 
tala och förstå tal. Kommunikation är en viktig del av omvårdanden där patienten ska 
vara delaktig och få komma med egna önskemål. Afasidrabbade har svårt att förmedla 
sina tankar och behov, där kan det bli problem och patienten blir lidande. Syftet med 
denna uppsats är att beskriva afasi ur ett patient perspektiv för att höja kunskapen hos 
vårdpersonalen. Uppsatsen är av en kvalitativ litteraturöversikt som bygger på Fribergs 
(2006) modell för litteraturstudier. Vi har analyserat sju stycken vetenskapliga artiklar 
med en hermeneutisk metod där vi letat efter likheter och skillnader i resultatdelen.  
Resultatet som vi fick fram visade att stöd, förståelse, lyhördhet, tålamod och samt att 
skapa en lugn och säker omgivning är viktiga behov hos afasipatienten. Dessa behov 
visade sig vara viktiga att bemöta för att skapa en god omvårdnad men svåra att 
uppfylla i praktiken.           
 
 
Nyckelord: Afasi, Patientperspektiv, Livsvärld, Hälsa, Lidande, Kommunikation   
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INLEDNING 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska vård bedrivas med respekt för 

patientens självbestämmande och integritet. Arbetet ska främja goda kontakter mellan 

hälso- och sjukvårdspersonal och patienter samt tillgodose patientens behov av 

integritet och säkerhet i vården. Vården ska utformas i samråd med patienten 

(socialstyrelsen 2007). Om patienten som man ska arbeta med har kommunikativa 

problem så blir det genast svårare att leva upp till ovanstående bestämmelser.  

 

Stroke är en av våra största folksjukdomar. Ofta när man drabbats av stroke så kan även 

talcentrat påverkas och detta kallas afasi. Vi har valt att skriva om afasi därför att vi har 

erfarenhet av denna sjukdom både privat och arbetsmässigt. När vi bestämt oss för 

vilket ämne vi ville skriva om tog vi kontakt med afasiförbundet. På afasiförbundet 

träffade vi två afatiker som berättade om problematiken med afasi som ett dolt 

handikapp. De beskrev att man ofta blir dumförklarad för att man inte förstår vad 

människor säger, eller kan svara om någon ställer en fråga. Vi upplever att det i 

vårdsituationer blir problematiskt när patienten inte kan uttrycka sina önskningar eller 

verbalt delta i vårdplaneringen.  

 

Det vi tycker är intressant och värt att lyfta upp är den afasidrabbades upplevelser av sin 

situation och omgivning. Trots att afasi är så vanligt förekommande upplever vi att det 

saknas kunskap bland vårdpersonal. Med denna uppsats hoppas vi bidra med mer 

kunskap eller inspiration till eget forskningskonsumerande hos vårdpersonal. 

För att lättare kunna sätta sig in i den afasidrabbades värld krävs viss förkunskap, denna 

förkunskap tar vi upp under nästa rubrik.   

 

BAKGRUND 

Vi har delat in vår bakgrund i rubriker för att på ett strukturerat sätt redogöra för viktiga 

teoretiska utgångspunkter. 
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Stroke 
Enligt socialstyrelsen (2007) drabbas ca 30000 personer varje år av stroke. Det är den 

tredje största dödsorsaken i Sverige efter hjärtsjukdom och cancer. Stroke är den 

vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos vuxna. 

 

Stroke är den somatiska sjukdom som har flest vårddagar på sjukhus. År 2000 uppgick 

sjukvårdskostnaden för strokepatienter till 12 miljarder (socialstyrelsen, 2007). 

 

Stroke, slaganfall kan ses som ett samlingsnamn för de symtom som den drabbade visar 

upp på grund av att blodförsörjningen till hjärnan på ett eller annat sätt helt eller delvis 

försvunnit. Hjärnan är en stor energikonsument och är beroende av kontinuerlig 

tillförsel av syrgas och glukos (energi). Om denna livsviktiga tillförsel stoppas under en 

längre tid slutar hjärncellerna att fungera och dör efter hand.    

 Symtomen som patienten uppvisar beror på var i hjärnan som skadan skett i 

hjärnbarken, i hjärnans djupare strukturer, i lillhjärnan eller i hjärnstammen. Skada på 

lillhjärnan kan leda till balansproblem, ataxi (störning av samordning mellan 

muskelrörelser), yrsel, dysmetri (försämrad rörelsekoordination, särskilt ”felpekning”) 

och dysartri (otydligt tal). Skador i hjärnstammen kan leda till yrsel, illamående, dysfagi 

(sväljsvårigheter), diplopi (dubbelseende) och dysartri.  

Afasi uppstår om skador på hjärnan påverkar Broca´s area eller Wenickes area på 

motoriska eller sensoriska barken (Almås, 2002).  

 

Afasi 
Varje år drabbas cirka 12 000 personer i vårt land av afasi. Av dessa är cirka 35%, eller 

drygt 4000 personer i yrkesverksam ålder (Afasiförbundet i Sverige 2007). 

Afasi kommer av grekiskans phasis = tal och är en språkdefekt till följd av en skada i 

hjärnans språkcentrum hos en person med en tidigare normal språkfunktion (Almås, 

2002).  

En riktigare benämning borde vara olika grader av dysfasi, detta på grund utav att 

prefixet a betyder total förlust. Skadan påverkar förmågan att uttala ord och bygga 

meningar eller som svårigheter att förstå tal och skrift. Djupare skador kan påverka 
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förmågan att tolka siffror och att räkna. Är skadan mycket allvarlig kan den drabbade få 

svårigheter att tolka gester eller annan icke verbal kommunikation. Det är inte heller 

ovanligt att afatiker drar sig undan verbala situationer och andra människor. Man kan ha 

svårt att tolka språk men samtidigt kan förmågan att lyssna på musik och känna igen 

röster vara oförändrad (Borenstein, 1988). 

Afasins svårighetsgrad varierar beroende på hur stor skadan är och vilken del av 

språkcentrum som är drabbad, man skiljer mellan olika typer av afasi (Almås, 2002).  

  

Motorisk afasi 

Motorisk afasi är detsamma som expressiv afasi, vilket vill säga att man har svårt att 

uttrycka sig verbalt (Almås, 2002).  

Skador i främre delen av språkcentrum lokaliserat till nedre, bakre delen av vänster 

frontallob Brocas area leder till expressiv afasi (Borenstein, 1988). Den drabbade 

blandar ihop bokstäver, hackar sönder orden med pauser eller förvanskar orden. En del 

patienter får ett mycket begränsat ordförråd och kan bara utrycka sig med ord som ”ja” 

och ”nej”, enklare fraser och fasta uttryck, så kallat automatiskt tal. De fasta uttrycken 

kan exempelvis vara svordomar (Almås, 2002). 

 

Sensorisk afasi 

En skada i Wernickes area placerat i bakre, övre delen av vänster temporallob (vänster 

tinninglob) kallas Wernickes afasi eller Sensorisk afasi och ger en försämrad 

språkförståelse. Patienten kan tala flytande och sammanhängande men innehållet är ofta 

meningslöst. Genom att patienten sällan märker de fel han gör försöker han ej korrigera 

dem. Meningarna innehåller ofta påhittade ord och konstiga meningsuppbyggnader, 

omgivningen kan ej eller med svårhet förstå vad han menar (Borenstein, 1988). 

Patienter med sensorisk afasi har svårt att förstå konkreta frågor eller utföra handlingar 

på kommando. Många patienter har även apraxi (svårt att utföra rörelser/ handlingar) 

detta förvärrar problemet (Almås, 2002).  

 

Global afasi 

Global afasi innebär en omfattande skada i språkcentrum vilket leder till svårigheter 

med samtliga språkliga funktioner.  
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Det är ovanligt med en renodlad Brocas afasi eller Wernickes afasi, oftast finns det 

inslag av dem båda i olika kombinationer. Oftast har dessa patienter inslag av dyslexi 

(lässvårigheter) och dysgrafi (skrivsvårigheter) därför är det viktigt att dessa patienter 

testas av en logoped för att kartlägga vilka problem patienten lider av (Almås 2002). 

  

Lidande 

Inom vården möter vi tre olika former av lidande, sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som relateras till patientens sjukdom och 

behandling. Vårdlidande är det lidande som upplevs i relation till vårdsituationen och 

orsakas av saker som kränkning, maktutövning, straff och utebliven vård. Livslidande är 

det lidande som upplevs i relation till det egna livet (Eriksson (red.) 1993). Personer 

som drabbats av afasi kan antas ha ett stort sjukdomslidande på grund utav den 

minskade tillgången till sin omgivning. I vården kan sjukdomslidandet bli stort på grund 

utav att patienten inte kan förmedla sina önskemål till vårdgivaren.  

 

Enligt SAOL (2007) kommer lida från fornsvenskan ”lidha”, vilket kommer utav 

mellantyskans ”liden” vilket betyder genomgå, uthärda, tåla, lida och smärta. Lidande är 

något ont som måste utkämpas och utstås. Lidande kan också vara att försonas med sitt 

tillstånd (Eriksson, 1994). Genom att analysera begreppet lidande urskiljes följande 

huvuddimensioner (Eriksson, 1994). Den första dimensionen är att lidande är något 

negativt eller ont som ansätter människan. Den andra dimensionen beskriver lidande 

som någonting människan måste leva med något som hon utsätts för. De två sista 

dimensionerna visar lidande som en kamp och något konstruktivt och en försoning. 

 

Lidande är något som drabbar alla människor, att lida innebär att erfara verkningar av 

något ont, det är en fråga om en kamp mellan det goda och det onda (Eriksson, 1994). 

Lidandet är för vårdvetenskapen av en fundamental betydelse, vi måste förstå lidandet 

som lidande och inte sätta lidande som ett reducerat tillstånd utan kunna se lidandets 

alla dimensioner (Eriksson, (red.) 1993). Detta vill säga att vårdvetenskapen vill 

problematisera lidandet, se det från olika perspektiv för att kunna angripa och förstå 

lidandets natur. 
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Människan utarbetar olika strategier för att undvika lidande (Eriksson, (red.) 1993). 

Förintelsen av lidandet innebär att människan försöker eliminera lidandet. Flykt från 

lidandet är ett sätt för människan att undvika lidandet genom förnekelse. Resignation i 

lidandet innebär att människan har en fatalisk, ödesbetonad, känslofattig inställning, då 

lidandet tas som ett givet oundvikligt ont. Förakt för lidandet är ett sätt för människan 

att höja sig över lidandet. Ödmjukhet inför lidandet är ett sätt för människan att finna 

dess mening. 

 

Människan försöker alltid på något sätt komma ifrån sitt lidande, detta oberoende av 

vad som orsakar det. Det är alltid en kamp för människan att befria sig från det 

outhärdliga lidandet, eller att försöka försona sig med det. Inom den kristna traditionen 

försökte människan köpa sig fri från det onda genom att offra till Gud. På detta sätt 

försökte den lidande människan blidka gudarna och förhindra det onda. Denna 

företeelse finns fortfarande kvar i våra dagar men har antagit andra former (Eriksson, 

(red.) 1993). 

 

Lidandets drama är ett drama som människan kastas in i vid sitt möte med lidande. 

Detta drama kan delas in i tre akter. Första akten innebär bekräftande av lidande, den 

lidande människan behöver en motaktör som kan se och bekräfta lidandet. Att någon 

ser ens lidande innebär en tröst för den som lider. Genom att inte bekräfta lidandet 

försöker man bortförklara eller överse med lidandet. Den andra akten innebär själva 

lidandet där det måste ges tid och rum att lida. Den lidande vill vara ensam men ändå 

känna gemenskap. En lidande människa som inte känner gemenskap känner förtvivlan 

vilket gör att han tappar hoppet. Att ha förlorat hoppet är ett dödande tillstånd. Den 

tredje akten kallas försoningen, där har den lidande lidit ut och försonats med lidandet 

och en ny enhet har skapats (Eriksson, 1994). 

 

Hälsa 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej 

endast frånvaro av sjukdom eller svaghet” (Kristoffersen, 2005, s.39). 

Enligt Eriksson (1994) är hälsa något mer än bara frånvara av sjukdom. Det finns 

kulturella skillnader när det gäller våra upplevelser av hälsa och välbefinnande.  
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Som exempel kan nämnas att det finns olika normer för smärtbeteende i olika kulturer 

det vill säga vad som är acceptabelt att utrycka när det gäller smärta (Kristoffersen, 

2005). 

Begreppet hälsa kan kopplas samman med förmågan att hantera påfrestningar. Då en 

människa klarar av att leva med och hantera de påfrestningar som livet bjuder på är det 

tecken på en god hälsa. 

För barn är hälsa att ha det bra och kunna delta i de aktiviteter som de vill. Vuxna ser 

hälsa som förmågan att kunna utföra vardagsaktiviteter och livssituationen påverkar det 

innehåll man lägger i hälsobegreppet. Då man är ung och frisk är hälsa en självklarhet 

som man tar för givet fram till att en eventuell sjukdom förändrar livssituationen. 

Oberoende av vilken sorts svaghet eller bortfall av funktion, begränsar sjukdom 

människans upplevelse av att ha hälsa. 

En intervjuundersökning, (Kristoffersen, 2005) visar att det inte är sjukdom som är den 

centrala delen vid definition av hälsa. Ett av nyckelorden är trivsel som för den enskilda 

individen hänger samman med kön, ålder, livssituation och bostad. Funktion är ett annat 

nyckelord, det vill säga hur kropp och själ fungerar i vardagen. Även att kunna klara sig 

själv i sin egen bostad är något som tas upp som en viktig del av god hälsa. Ett gott 

humör, ett ljust sinne och en positiv inställning är personliga egenskaper som knyts tätt 

till god hälsa (Kristoffersen, 2005). 

 

Livsvärld 

När en människa drabbas av sjukdom så innebär det en inskränkning på tillgången till 

dennes livsvärld. Genom att ryckas bort från sina så väl invanda förmåga att kunna 

kommunicera försvinner en stor del av den autonoma känslan, detta leder till en känsla 

av hjälplöshet och en stor del av livsvärlden försvinner. Saker som man tidigare tog för 

givet och som fanns inom räckhåll är nu hopplöst avlägset.  

 

Inom fenomenologin använder man begreppet livsvärld som den värld vi individer lever 

i, en subjektiv värld. Livsvärld är så som människan upplever världen med sina sinnen, 

varje individ har sin egen livsvärld.  

 6



Ur det fenomenlogiska synsättet är det själva upplevelsen man fokuserar på och inte 

sjukdomen i sig. Genom att förstå hur sjukdomen påverkar livsvärlden, är det lättare att 

förstå hur de förändringar som sjukdomen skapar upplevs av den drabbade människan. 

Genom att drabbas av en sjukdom som inskränker på livsvärlden förändras även 

uppfattningen av tiden. Normalt lever människan i nutid mitt i mellan dåtid och framtid, 

men vid ohälsa spelar de inplanerade målen mindre roll då de känns ouppnåeliga.  

 

Enligt Kristoffersen (2005) inverkar sjukdom negativt på människans verklighetsflykt i 

vardagen. En frisk människa sitter ofta och fantiserar om saker som hon i framtiden 

skulle vilja uppnå till exempel långa vandringar i fjällen, vilket för den sjuke redan på 

fantasistadiet visar sig omöjligt. Detta minskar den sjuka människans möjligheter att 

mentalt frigöra sig från vardagens vedermödor (Kristoffersen, 2005). 

 

Kommunikation 

Det finns hos människan ett starkt behov utav att kunna kommunicera. Från barnsben 

och genom hela livet är kommunikation ett måste för en fullvärdig social, psykisk och 

kulturell utveckling (Nationalencyklopedin, 2007).  

 

Kommunikation kommer enligt Nationalencyklopedin från latinets communica’tio som 

betyder ömsesidigt utbyte, det vill säga utbyte av information mellan människor, djur, 

växter eller apparater.  

 

En del av kommunikationen utgörs av det verbala talet. Med talet delger vi våra tankar 

och vilka behov vi har. Genom talet delger vi också vår identitet. Att förlora språket 

uppfattas som det svåraste handikappet man kan drabbas av, vilket gör afasi till en 

omfattande diagnos. 

 

Många afasi drabbade menar att det som upplevs svårast efter att ha drabbats av en 

stroke är oförmågan att kunna tala. Förlusten av att verbalt kunna kommuniceras 

drabbar inte bara den sjuke utan hela omgivningen blir påverkade.  
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Språket och kommunikationen är inte egenskaper avskilt från andra förmågor. Därför 

drabbas kommunikationen om man har svårigheter med andra funktioner, till exempel 

förmågan att tolka bilder. Kan man inte se vad en bild förställer så kan man inte heller 

berätta vad den föreställer. Den kommunikativa förmågan påverkas av faktorer som 

sinnesfunktion, minnesförmåga och emotionell status (Borenstein, 1988). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

På våra vårdavdelningar och ute i samhället finns det en patientgrupp som har drabbats 

av stroke, en del av dessa drabbas av afasi och på grund utav sin oförmåga att kunna 

utrycka sig, går igenom ett stort lidande. Dessa människor har ett behov av att kunna 

uttrycka sina önskningar. Deras handikapp gör det svårt för vårdpersonal att kunna 

tillmötesgå och täcka vårdbehovet. Som allmänsjuksköterska stöter man ofta på 

patienter med detta handikapp. Genom att bidra till ökad kunskap hoppas vi kunna 

minska det lidande som dessa patienter riskerar att utsättas för, på grund av de 

kommunikativa problem som dessa patienter har. 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva afasi ur ett patientperspektiv.  

 
METOD 

 

Litteratursökning 

Vi valde att söka information i de databaser med vetenskapliga artiklar som vi har 

tillgång till genom Högskolan i Borås. De baser som visade sig innehålla för oss 

relevant litteratur var baserna Cinahl och Medline. Först gjordes det en sökning i Cinahl 

med olika sökord som sedan kombinerades för att på så sätt sålla bland träffarna. Sedan 

gjordes det en sökning med Academic Search Elite som inkluderade både Cinahl och 

Medline. Vi begränsade oss i litteratursökningen till att söka vetenskapligt granskade 
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artiklar om afasi och sökte i fältet abstrakt på grund av att abstraktet ska ge en 

övergripande bild av artikeln. Genom att trunkera sökorden fick vi även med böjelser av 

orden. 

 

Litteratursökningen mynnade ut i 16 stycken artiklar.     

Vi valde att ha kvar sju stycken artiklar då vi ansåg att dessa uppfyllde vårt syfte. De 

artiklar vi valt har ett publiceringsdatum som sträcker sig från år 2000 till år 2006. Sex 

stycken artiklar kommer från Sverige och en ifrån USA. De artiklar som vi valde bort 

behandlade området stroke, men tog inte upp afasi över huvudtaget vilket vi hade 

hoppats på.        

 
Analys 

Två huvuddrag: Förlusten av språket, strävan att få tillbaka språket.  

Vi har använt oss utav Fribergs (2006) modell för att göra en litteraturöversikt.   
Efter att vi valt ut vilka artiklar som vi kunde använda oss utav i våran uppsats, började 

vi med att läsa igenom dem flera gånger, detta för att få ett grepp om innehållet i dem. 

Sedan valde vi att fokusera på artiklarnas resultatinnehåll för att finna teman och 

subteman. Genom att vi gjorde varsin analys av samtliga artiklar kunde vi fokusera på 

analysen och inte tappa bort oss i varandras analysfynd. Vi fann två stora områden: 

förlusten av språket och strävan efter att kommunicera. Dessa områden använde vi som 

teman i vårt resultat. Vi fann även mindre områden vilket vi sorterade och placerade in 

under de två större temana. 

 

Huvudtema Subtema 
Förlusten av språket Upplevelser kring den akuta fasen 

Den tysta dialogen 
Att tänka utan tillgång till ord 

Strävan efter att kunna kommunicera Vägen till kommunikation genom humor  
Behovet av stöd 
En förstående omgivning 
Tillit och säkerhet i mötet 
Negativ påverkan utifrån  
Att känna sig dumförklarad 
Ensam och utanför 
En ny framtid 
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RESULTAT 
 

Förlusten av språket 
Upplevelser kring den akuta fasen 

Den akuta fasen beskriver Nyström (2006) som en skrämmande och chockerande 

upplevelse. Då talet inte längre fungerar kan patienten inte förmedla sina tankar och 

önskemål. En av informanterna beskrev det som att hon bara ville lägga sig ner och 

sova för att sedan vakna upp och hoppas att allt bara var en mardröm. Flera av 

informanterna var förvånade att de trots allt kunde handla rationellt. De kände under den 

akuta fasen att de var tvungna att behålla lugnet för att kunna be om hjälp. 

 

En informant berättar hur han insjuknar i sin sommarstuga. Han förstod direkt att han 

inte kunde köra sin bil utan var tvungen att gå en längre bit för att finna hjälp. Han 

kunde delvis känna att han lyckades skjuta undan panikkänslorna. Några informanter 

drog slutsatsen att förmågan till att skjuta bort känslor var en biologisk 

skyddsmekanism medan andra menade på att det delvis kunde bero på psykologiska 

processer (Nyström, 2006).    

 

”When I recognised that I could neither speak nor write I understood immediately that 

it was important to remain calm and take one thing at time, and I repeated that to 

myself every time I was almost seized by panic” (Nyström,  2006). 

  

För många innebär den nya situationen en förlust av både psykiska och fysiska 

förmågor vilket skapar en känsla av sårbarhet (Sundin, 2001).  

De nya omgivningarna samt alla nya människor som kretsar kring den afasidrabbade 

gör att känslan av utsatthet och sårbarhet blir ännu större. I denna nya och skrämmande 

situation vill patienten bli räddad av sjukvårdaren. Från att patienten har varit en 

självständig individ förskjuts han till att behöva hjälp med allting, patienten blir då helt 

beroende av sjukvårdarens hjälpsamhet (Sundin, 2001). Informanter har beskrivit att i 

den akuta fasen är de i behov av säkerhet och självförtroende. Det viktigaste är dock att 

patienten kan känna förtroende för vårdgivaren (Sundin, 2000). 
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Den tysta dialogen 

En fungerande relation är grunden för en lyckad omvårdnad, en av förutsättningarna för 

att uppnå detta är att kunna kommunicera. Ickeverbal kommunikation är grunden för 

omvårdnaden av afasipatienten (Sundin, 2001).  

 

Beröring är en viktig del av den tysta dialogen och upplevs som första kanalen mellan 

vårdgivare och patient. Patienten känner att kommunikationen blir mer nyanserad 

genom att använda beröring som en del i kommunikationen. Endast genom att hålla 

handen en klapp på kinden eller ögonkontakt upplevs som en god kommunikation. 

Patienten upplever sig bekräftad och accepterad genom att bli berörd och ofta bjuder 

patienter in till kroppskontakt. Sjukvårdarna svarar ofta på denna inbjudan genom 

beröring. Denna beröringskommunikation blir sedan naturlig och händer av sig själv, 

om patienten vill något så använder han händerna (Sundin 2003).  

  

Att tänka utan tillgång till ord 

Nyströms (2006) informanter berättar om ett metaspråk, ett tyst och ickeverbalt språk. 

Detta beskriver flera av hennes informanter som ett språk som ligger dolt bakom det 

verbala språket och är därför inte åtkomligt för den som har förmågan att kunna tala. 

Meta- språket innehåller inte ord utan färdiga meningar och känslor som gör det möjligt 

att kunna tänka utan att använda sig av ord. Patienter beskiver att de under hela sin 

ordlösa period varit medvetna om sin omgivning trots att de inte har kunnat berätta och 

utrycka det för någon. Det kan liknas vid de känslor och tankar vi har i våra drömmar, 

vi kan vakna upp fyllda av känslor som vi inte kan förklara utan att sätta ord på dem 

(Nyström, 2006). 

 

Strävan efter att kunna kommunicera 
Vägen till kommunikation genom humor 

Patienter upplever att det går lättare med kommunikationen i en avslappnad miljö. 

Sundin (2002) skriver att ett viktigt verktyg för att nå denna avslappnade miljö är att 

använda sig av humor. Hon beskriver vidare att det är lättare att använda sig av humor 

när patient och vårdare kommit varandra mer nära. Patienten upplever att humor hjälper 

till att minska den klyfta som ofta upplevs mellan patient och vårdare. Relationen 
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mellan patient och vårdtagare blir mera öppen om inslag av humor används, detta ger en 

lättare atmosfär som gynnar relationen dem emellan. Humor gör att patienten glömmer 

bort den sterila sjukhusmiljön för en stund och ger en liten lättnad av lidandet (Sundin, 

2002).  

 

Med hjälp av humor och självironi kunde patienter styrka varandras självförtroende. Att 

använda humor på ett sådant sätt borde ses som ett internationellt trumfkort för att 

kunna uthärda den så svåra och påfrestande situationen. En patient berättar att han 

ibland gör sig rolig över sig själv för att göra saker och ting lättare trots att upplevelsen 

av situationen var djupt oroande och skrämmande (Nyström, 2006).  

 

Anderson och Fridlund (2002) skriver även att informanter berättar om hur viktigt det är 

att ha roligt. Även om de sitter i grupper och lägger pussel och läser för varandra så är 

det just att ha roligt som ses som det mest helande.     

 

Behovet av stöd 

Det sociala stödet är en kritisk punkt för att kunna leva med afasi, där främst 

familjemedlemmarna spelar en stor roll. Många berättar hur stor hjälp de fått av sina 

livskamrater och anhöriga, i sin strävan att överleva och återfå hälsan. I en självbiografi 

som en informant skrivit berättar han hur stort stöd han haft av sin sambo. Han skriver 

att hon är värd ett George-kors på grund av de uppoffringar hon gjort och det 

engagemang hon visat under sjukdomstiden. En del väljer att ta avstånd från familjen 

och skilja sig för att bespara dem lidandet och den uppoffring det innebär att leva 

tillsammans med en afatiker (Hinckley, 2006).  

Andersson och Fridlund (2002) beskriver sambandet mellan stöd och förmågan att 

kommunicera. En informant beskrev en situation där han skulle berätta något, men fick 

inte fram orden han ville. Lyssnaren väntade tålmodigt och förutsatte att han skulle 

finna orden om han gavs tillräckligt med tid. Detta upplevdes av informanten som ett 

positivt stöd och bidrog till höjt självförtroende. 

 

Det materiella stödet betyder mycket för självkänslan beskriver en del informanter. 

Genom att till exempel få tillgång till en trehjulig cykel så kan den strokedrabbade med 
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afasi röra sig mer och få en känsla av autonomi. Genom att få en utökad tillgång till sin 

livsvärld ökar självförtroendet, vilket i sin tur främjar möjligheten att våga 

kommunicera.  

 

Grupper med afasidrabbade kan stödja varandra genom att lösa korsord, lägga pussel 

och läsa. Framför allt är det viktigt att det är lustfyllt så att dessa sammankomster blir 

något att se fram emot. En informant berättar just om dessa gruppsammankomster som 

mycket stödjande och den främsta aktiviteten är att ha roligt. Genom att få ett starkt 

socialt stöd byggs självkänslan och självförtroendet upp (Andersson och Fridlund, 

2002). 

 

En förstående omgivning 

Genom att skapa en tillåtande atmosfär där det finns utrymme för fel känner patienten 

att den vågar ta steget till kommunikation. Patienten behöver tid för att kunna uttrycka 

sig. Detta ges genom att inte sätta press och kräva att patienten ska svara (Sundin, 

2003).  

 

Jämställdhet mellan afatikern och motparten skapar en avslappnad miljö där 

kommunikationen blir främjad. 

När vårdgivaren beskriver sina egna misstag och visar sin sårbarhet hjälper detta 

patienten att uttrycka sina behov och önskemål. Denna form av exponering ger 

patienten mod till att också exponera sig (Sundin, 2001). 

 

Tillit och säkerhet i mötet 

Det är viktigt att känna att man befinner sig i en säker omgivning och känna att man kan 

lita på vårdgivaren. När patienten och vårdgivaren fått en närmare relation ökade 

känslan av säkerhet och autonomi hos patienten (Sundin, 2001). Efter det att denna 

säkra omgivning har skapats blir det lättare för patienten att ge uttryck för sina behov, 

känna sig säker från att bli förödmjukad och inte uppleva sig besvärlig.  
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I den säkra omgivningen finns det även utrymme för felsägningar och det är inte 

tvunget att båda parter förstår varandra direkt (Sundin, 2000). Denna process är tids - 

och engagemangskrävande för sjukvårdspersonalen (Sundin, 2001).  

 

Negativ påverkan utifrån  

Det som kan försvåra för afatikern att kommunicera är om det är många deltagare i 

konversationen, det krävs nog med koncentration att lyssna på en deltagare. När många 

konverserar blir allt rörigt och informanterna beskriver detta som jobbigt. Det blir svårt 

att hålla isär vem som sa vad och blir där med icke delaktig.  

Vid samtal med en okänd människa blir talet svårare att använda. Situationen kan då 

kännas onaturlig vilket medför att båda parterna blir oengagerade och tappar 

koncentrationen. Vid brist på koncentration minskar känsligheten och 

uppmärksamheten i konversationen mellan de båda parterna. Under säkra förhållanden 

då patienten känner till den person som han pratar med stärks självförtroendet. Patienten 

får då en känsla av att han har förmågan att kunna kommunicera. Ett exempel är om 

man ringer sina barn för att prata förstår de det mesta trots att det blir fel i språket, men 

när man ska ringa till andra mindre kända personer så går det helt enkelt inte att prata. 

Patienten känner att han inte kan prata med vem som helst (Andersson och Fridlund, 

2002).   

 

Att känna sig dumförklarad 

Det är lätt att känna sig dumförklarad när man inte kan få ut de ord man vill. En 

informant beskriver en situation då han träffade sin läkare. Läkaren pekade på väggen 

där det fanns en bild på en hjärna och frågade vad det var. Informanten visste precis vad 

det föreställde men kunde inte säga det. Orden fanns bara inte hur mycket han än 

försökte få fram dem. En annan informant berättar om hur förödmjukande och 

nedvärderande det känns att bara sitta helt stum och korkad. Han sitter bara där med 

huvudet fullt av brillianta kommentarer och kan inte få ut ett ord. Verbal 

kommunikation upplevs som en förutsättning för att kunna delta i sociala sammanhang. 

Och utan att ha ett språk känner man sig dum (Nyström, 2006).  

Afatiker beskriver även att det känns mycket nedvärderande när människor fyller i de 

luckor som blir i språket (Andersson och Fridlund, 2002).    
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Ensam och utanför 

Många informanter kände sig övergivna av vården, genom att de inte fick det stöd de 

behövde i det tidiga skedet av sjukdomsförloppet för att återfå talförmågan. Då de inte 

fick den hjälp de behövde för att återfå talet, jobbade många patienter nattetid själva 

med att öva ord och meningsuppbyggnader. Detta trots läkarnas rekommendationer att 

vila. Frånvaro av professionell hjälp i kampen för att åter lära sig kommunicera gjorde 

att de kände sig ensamma och utelämnade (Nyström, 2006).  

 

”If everything previously well- known appears as strange, and communicate with those 

around you is cut off, then the soul is incarcerated in an impenetrable prison, it must be 

the loneliest soul in the world” (Nyström 2006. s44).   

 

En ny framtid 

Efter att drabbats av afasi så blir man en förändrad människa för alltid. Vissa upplever 

en stor förändring och vissa en mindre. Framtiden blir en helt annan och man tvingas 

sätta upp nya mål. Det är viktigt att sätta upp nya mål för att ha något att sträva mot och 

gå vidare i livet. Det är inte ovanligt att personer skaffar sig en ny utbildning eller ett 

helt nytt arbete. Många känner att när de till slut tagit sig hela vägen fram och uppfyllt 

målet att återfå talförmågan vill ge sig ut för att dela med sig av sina erfarenheter till 

hjälp för andra drabbade afatiker (Hinckley, 2006). 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Metoden vi valde för att analysera resultatet inspirerades av Fribergs (2006) analys 

modell för litteraturöversikt och bygger på en hermeneutisk- fenomenologisk ansats. Vi 

skapade oss en överblick av materialet som vi funnit. Detta var ett bra sätt för att se om 

litteraturen täckte in området och uppfyllde vårt syfte. Sedan gick vi igenom texterna 

systematiskt efter Fribergs (2006) modell för litteraturöversikt för att finna teman och 

subteman.   
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I litteratursökningsmomenten kom vi fram till att det inte fanns så mycket kvalitativ 

forskning kring afasi som vi hade hoppats på. Det hade varit bättre om vi valt att 

antingen analysera självbiografiska böcker eller göra egna fältstudier. Det finns många 

böcker som skrivits av personer som tidigare haft afasi men som blivit mer eller mindre 

återställda. Det vore intressant att analysera dessa böcker som helt bygger på egna 

upplevelser skrivna direkt från den drabbade själv. På så sätt skulle vi komma ifrån den 

tolkning som gjorts av forskare med risk för inbakad förförståelse. De texter som vi valt 

att analysera anser vi uppfyller syftet med vårt examensarbete. Resultatet ifrån de flesta 

artiklar vi använt kommer från intervjuer av både afasidrabbade och sjukvårdspersonal. 

Litteraturen som kommer från intervjuer med vårdpersonal beskriver vad patienter 

upplever genom vårdgivarens uppfattning. Det vi kritiserar i valet av litteratur som 

baseras på intervjuer av vårdpersonal är att en extra tolkning gjorts och att detta kan ha 

färgat resultatet.  

 

Vi ansåg att åldern på artiklarna inte spelar någon större roll då upplevelser av afasi är 

ganska tidlöst. Kritiken till detta antagande är i och för sig att samhället alltid är 

föränderligt och att det hela tiden ställs nya krav på varje individ. Även hälsa skulle då 

kunna tänkas vara föränderligt då hälsa ses som ett överskott på förmåga att klara av sin 

vardag med de krav och utmaningar vi ställs inför. Sjukvården förändras också då nya 

hjälpmedel, metoder och mediciner hela tiden utvecklas och blir tillgängliga.     

Vi anser att det har varit positivt att vara två stycken när vi skrivit detta arbete, detta för 

att en uppsats kräver mycket arbete. Man får in andra infallsvinklar genom att vara två 

stycken, idéer som man kan verka bra blir något helt annat efter bearbetning från någon 

annans synvinkel. Det är lätt när man själv skriver att man blir enkelspårig och inte 

vidgar sina vyer att se på saker från andra infallsvinklar.  

 

När man har kört fast har man haft någon att bolla sina idéer med för att slutligen 

komma vidare. Hade man varit ensam tror vi att det krävs att handledare och student har 

ett nära samarbete med varandra för att komma vidare med uppsatsen när man behöver 

andra idéer och stöttning.   
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Resultatdiskussion 
Varje människa är unik och lika unik är varje upplevelse av att drabbas av afasi.   
Den nya situationen innebär en förlust av fysiska och psykiska funktioner vilket skapar 

en känsla av sårbarhet (Sundin, 2001). Detta skapar ett lidande för patienten, att han sen 

inte kan kanalisera ut sitt lidande och få det bekräftat verbalt borde skapa ett ännu större 

lidande. Det utmärkande är känslan av sårbarhet och utsatthet vilket ställer stora krav på 

vårdpersonalens lyhördhet och vilja att göra gott. Flera informanter beskrev det som 

viktigt att behålla lugnet för att kunna få den hjälp som behövdes. Som vårdpersonal är 

det också viktigt att behålla lugnet, och visa att man bryr sig och vill försöka förstå vad 

patienten vill förmedla. Erfarenhet, lyhördhet och fingertoppskänsla är viktiga 

egenskaper för att kunna läsa av och förutse patientens behov i denna delen av 

sjukdomsförloppet. Att helt plötsligt ryckas ur sitt sammanhang och hamna på en 

vårdavdelning med skador som gör att man inte kan tala och även kanske andra 

funktionsnedsättningar skapar ett lidande.  Att sen inte kunna prata om sitt lidande 

borde skapa ett ännu större lidande.  

 

I resultatet framkom hur viktigt det är med en avslappnad miljö för att underlätta 

kommunikationsmöjligheterna. Patienter upplever det som mycket lättare att våga ta 

steget till att börja kommunicera om han/hon inte känner sig pressad till att tala och 

känner att det finns tid och utrymme för felsägningar.  Ett bra sätt att närma sig 

patienten och skapa en kontakt är genom att använda sig av humor. Sundin (2002) 

beskriver att relationen blir öppen och lättare om humorn finns som ett inslag i 

omvårdnaden. Detta kan användas som ett hjälpmedel för vårdpersonal för att närma sig 

patienten.  

 

Miljön är en väldigt viktig faktor för välbefinnandet för alla människor, en stressad 

omgivning gör det svårt att ta in och sortera intryck och tankar. Det räcker att gå till sina 

egna upplevelser kring stressade situationer, hur agerar man och hur mycket kommer 

man ihåg. Något som vi diskuterat är hur många afasipatienter man kan ha på en 

vårdavdelning för att alla ska få det dom behöver och hur mycket personal det kräver. 

Så som det ser ut på sjukhusen idag känns det som att många gånger hinner man bara 

med det nödvändigaste och dessa patienter kräver mycket tid och uppmärksamhet. Det 
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är även viktigt att kommunikation mellan olika personalkategorier fungerar för att 

optimera en evidensbaserad vård. Alla leden i vårdkedjan är lika viktig för att främja 

kommunikation för de afasidrabbade.   

 

Det stöd som Hinckley (2006) talar om som en viktig del i arbetet med afatiker är att 

familjen kring den drabbade finns där och vill hjälpa till. Detta ställer höga krav på 

familjen att orka finnas till under sjukdomsförloppet. Många afatiker tar avstånd från 

familjen för att inte lasta dem med sin börda. Då krävs det att vårdgivaren finns som 

stöd både för familjen och afatikern. Vår erfarenhet säger att det är viktigt att visa att 

man bryr sig och finns där för dem. Detta ställer krav på vårdgivaren att tid ska finnas 

att avsätta till detta. Med nedskärningar och överbeläggningar som omger sjukvården 

idag kan det vara svårt att möta detta behov i den utsträckning man skulle vilja.  

Andersson och Fridlund (2002) beskriver att stödet som vårdgivaren kan förmedla till 

afatiker är väldigt viktig för att främja kommunikationen. Även afatiker själva kan 

stödja varandra som en viktig del i rehabiliteringen, detta kan vara till hjälp för 

sjukvården inte minst ekonomiskt och tidsmässigt. Enkla medel som vi kan bidra med 

är att rekommendera anhörigträffar, patientgrupper och patientföreningar.  

 

Resultatet tar upp olika saker som försvårar kommunikation för afatikern, till exempel 

när man fyller i ord som saknas och inte har ro att invänta den tid som krävs för 

afatikern att finna rätt ord. Detta ger en fingervisning och vägledning om hur man inte 

ska göra i mötet med afatiker men som antagligen ofta görs. Anledningen till detta är 

som tidigare sagts att detta säkert beror på stress och tidsbrist i sjukvården. Vi kan 

själva tänka oss hur kränkande och distraherande det skulle vara att hela tiden bli störd 

då man vill förmedla något.  

 

Nyström (2006) tar upp att många informanter beskriver att de inte fick den hjälp de 

behövde i det tidiga skedet av sjukdomsförloppet. Detta ger åter en fingervisning om att 

vi måste ge omvårdnaden mer tid och vara lyhörda. Patienten är mer eller mindre fånge 

i sin egen kropp och behöver någon att förmedla sina tankar och känslor till.  
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Då resultatet visade att trots sjukvårdens uppmaningar att vila gjorde de tvärtemot detta. 

De låg i sin ensamhet och tragglade ord och meningar för sig själva för att finna språket 

igen. Detta visar att det primära för afatikern är att finna språket igen och detta är något 

som vi som vårdgivare måste bemöta med alla medel. Återigen visar detta att dagens 

sjukvård inte klarar av att svara upp till de behov afatikern har. 

 

För personer med normalt fungerande språkfunktion kan det tyckas omöjligt att tänka 

utan att ha tillgång till ord. I resultatdelen som handlar om metaspråk beskriver patienter 

att de på något sätt lär sig att tänka och tolka sin omgivning i helt andra symboler. Vi 

tycker att det är viktigt att tänka på att dessa patienter visst kan erfara sin omgivning fast 

på ett annorlunda sätt. Det är lätt att tro att den som inte kan förstå symboler heller inte 

kan tänka. Tankarna och känslorna finns där men de kan inte ta verbal form.               

 

Resultatet visar att framtiden inte behöver se helt mörk ut för att man har drabbats av 

afasi. Mycket handlar om att få den hjälp och stöttning man kan få av vården men även 

att afatikern själv måste ta ansvar för möjligheterna som ges. Hinckley (2006) visar på 

att många skaffar sig ett helt nytt liv efter att ha drabbats av afasi. Det är inte helt 

ovanligt att byta livsstil så som jobb och fritidsintressen. Vi tror att många afatiker 

förverkligar drömmar i större utsträckning och tar vara på det man har än de kanske 

gjort tidigare.  

 

Inom vården är det viktigt att inspirera och peppa patienterna, få dem på fötter och visa 

att det inte är omöjligt att leva trots sin afasi. Hälsa beskrivs som förmågan att hantera 

motgångar (Kristoffersen 2005). Med ett gott självförtroende och en positiv inställning 

kan man klara många motgångar. En viktig del som vårdpersonal kan bidra med är att 

informera om patientföreningar där de kan få inspiration och livsglädjen tillbaka. I 

patientföreningar finns det mycket erfarenhet och kunskap om vad det innebär att ha 

drabbats av afasi. Anhöriga kan få mycket hjälp och råd av dessa föreningar i sitt 

stödjande av den afasidrabbade.  
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Resultatet visar att en god omvårdnad bygger på stöd, förståelse, lyhördhet, tålamod, 

skapa en lugn och säker omgivning och finnas tillgänglig för patienten. Om dessa behov 

tillmötesgås tror vi att vi har kommit en bra bit på vägen mot en god omvårdnad.    

Vi hoppas att detta examensarbete ska inspirera till mer forskning kring hur 

afasidrabbade upplever sin situation.  
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 Perspektiv  

(vårdvetenskapl
iga eller andra 
teoresiska 
perspektiv 
 
                

Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: 
Understanding 
between care 
providers and 
patients with stroke 
and apasia: a 
phenomenological 
inqiury 
Författare: Karin 
Sundin, Lilian 
Jansson, Astrid 
Norberg 
Tidskrift: 
Nursing Inquiry 
Årtal: 2002 

Patientperspektiv 
och 
vårdpersonalpers
pektiv  
 
 
                         

Belysa nyttan av 
sjukvårdares erfarenhet 
vid kommunikation 
med afasidrabbade 
patienter  

Kvalitativ metod  
Videoinspelade 
samtal mellan tre 
patienter och fem 
vårdgivare och 
intervjuer med 
vårdgivarna efter 
videoinspelningen. 
Åldrarna på 
vårdgivarna var 27-
64 år. Åldrarna på 
vårdtagarna var 62, 
79 och 80. 

Vårdgivaren kunde känna av 
patienten känslomässiga 
tillstånd. Detta guidar 
vårdgivaren i förståelsen av 
vad patienten vill uttrycka. 
Vårdatmosfären 
karaktäriserades av lugn och 
en hemlik känsla.  

Titel: The 
meaning of 
Skilled Care 
Providers´ 
Relationships 
With Stroke and 
Aphasia Patients 
Författare: Karin 
Sundin, Astrid 
Norberg, Lilian 
Jansson 
Tidskrift: 
Qualitative health 
research 
Årtal: 2001 
 

Vårdpersonalper
spektiv 
 
 

Belysa värdet av 
sjukvårdarens 
erfarenhet av relationer 
mellan patient och 
sjukvårdare i 
kommunikationen med 
afasidrabbade   
 

Kvalitativ metod 
Bandinspelade 
berättelser av två 
sjuksköterskor och 
tre undersköterskor i 
åldrarna 27-64 med 
fyra till tolv års 
erfarenhet av 
afasipatienter. 
 

För att skapa en god 
kommunikation krävs 
öppenhet, lyhördhet och 
jämlikhet mellan patient och 
vårdgivare. 

Titel: The aphasic 
person´s views of 
the encounter with 
other people: a 
grounded theory 
analysis 
Författare: S. 
Andersson & B. 
Fridlund 
Tidskrift: Journal 
of Psychiatric and 
Menthal Health 
Nursing 
Årtal: 2002 

Patientperspektiv 
 
 
 
 

Skapa en teoretisk 
modell från 
sjukvårdarperspektiv
et av afasidrabbade 
personers upplevelser 
i mötet med andra 
människor  

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med sju 
män och fem 
kvinnor i ålder 28-
92 år som bor i en 
medelstor stad i 
Sverige.  

Stöd och säkerhet kring 
den afasidrabbade höjer 
självförtroendet vilket i 
sin tur gynnar 
kommunikationen.  

Titel: Aphasia – 
an existential 
lonelines: A study 
on the loss the 
world of symbold  
Författare: Maria 
Nyström 

Patientperspektiv 
 
 
 

Analysera och 
beskriva den levda 
erfarenheten av afasi 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med fyra 
kvinnor och fem 
män mellan 
åldrarna 45- 72 år, 
bandinspelade 
intervjuer med 

Känslan av samhörighet 
eller utanförskap, verkar 
bero på kvalitén på 
mellanmänskliga 
relationer 



Tidskrift: 
International 
Journal of 
Qualitative 
Studies on Health 
and Well- being 
Årtal: 2006 

fokus på 
livsvärlden   

Titel: Finding 
Messages in 
Bottles: Living 
Successfully with 
Stroke and 
Aphasia 
Författare: 
Jacqueline 
Hinckley 
Tidskrift: Topics 
In Stroke 
Rehabilitation 
Årtal: 2006 

Patientperspektiv
. 
 
 
 

Beskriva vad som 
krävs för att leva ett 
framgångsrikt liv 
som afasidrabbad 

Kvalitativ 
litteraturanalys. 
Analysen gjordes 
av 20 stycken 
böcker och artiklar  

Analysen mynnade ut i 
fyra stycken teman. 
Sociala stödet, god 
självbild, se framåt och 
sätta upp nya mål samt ta 
ansvar för sin egna 
kommunikativa 
utveckling   

Titel: 
Communicating 
with people with 
stroke and 
aphasia: 
understanding 
through sensation 
without words 
Författare: Karin 
Sundin, Lilian 
Jansson, Astrid 
Norberg 
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Nursing 
Årtal: 2000 

Sjukvårdarperspe
ktiv 
 
 
 

Syftet är att belysa 
ordlös 
kommunikation med 
afasidrabbade 
patienter 

Kvalitativ metod. 
Berättelse 
intervjuer med 10 
stycken 
sjukvårdare som 
jobbar på en stroke 
rehabiliterings 
avdelning 

Sjukvårdarna uppfattade 
känslor som guidade dem 
i kommunikationen med 
patienten. En 
förutsättning för detta var 
olika faktorer så som 
kreativ närhet i 
kombination med 
skyddande avstånd, 
strävan mot att vara nöjd 
och strävan bort mot 
utmattning och 
desperation. Man ska 
möta patienten på halva 
vägen och skapa tillit 

Titel: 
Understanding 
and being 
understanding as a 
creative caring 
phenomenon – in 
care of patients 
with stroke and 
aphasia  
Författare: Karin 
Sundin, Lilian 
Jansson  
Tidskrift: Journal 
of Clinical 
Nursing 
Årtal: 2003 

Sjukvårdarperspe
ktiv 
 
 
 

Syftet är att belysa 
värdet av att förstå 
och bli förstådd för 
omvårdanden med 
afasipatienter 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med fem 
sjukvårdare i 
åldern 27-64 år 
med fyra till tolv 
års erfarenhet i 
arbetet med stroke 
och afasipatienter 
samt videofilmning 
av de fem 
sjukvårdarna när de 
utförde övre toalett  

Sjukvårdaren bjuder in 
patienten i en kreativ 
kommunikation och visar 
intresse för patientens 
personliga önskningar. 
Sjukvårdaren försöker att 
skapa en avslappnad 
atmosfär mellan dem 
båda, för att främja 
kommunikationen.   
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