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Abstract 

Background: Every year about 30 000 people have a stroke. It is caused by either a 

bleeding or a blood clot, and depending on where the damage is, the 

patient can get different types of difficulties following after the stroke. 

About 40 % of all stroke patients suffer from some kind of speech and/or 

communication difficulty, like aphasia or dysarthria. As hospital staff it´s 

important to know how to communicate with these people, to get a 

deeper understanding regards their needs. 

 

Aim: The aim of this study is to out of a patient’s perspective describe 

experiences of communication difficulties that can follow after a stroke. 

 

Method: A content analysis with a qualitative approach was used to analyse five 

autobiographies. 

 

Results: The result showed in what way stroke patients experienced their 

communication difficulties, and how they felt about the hospital staffs 

treatment related to their communication difficulties. During the analysis 

two major themes emerged: suffering and wellbeing. Also eight 

subthemes emerged: encounters with hospital staff with a bad appearance, 

to be locked in, frustration, to lose identity, sorrow, chock, encounters 

with hospital staff with a good appearance and gratefulness. 

 

Conclusion: As hospital staff it’s important to know how to communicate with stroke 

patients suffering from communication difficulties, to be able to give 

them good care. It’s necessary to be aware of these patients own 

experiences according to the communication difficulty, to know how to 

communicate with them properly. 

 

Keywords: aphasia, communication difficulty, dysarthria, encounters, experiences, 

stroke 
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INLEDNING 
Varje år drabbas cirka 30 000 människor av stroke i Sverige, och cirka 100 000 lever med 

någon form av komplikation efter sin stroke (Ericson & Ericson, 2008). Stroke tillhör en av de 

sjukdomar som oftast drabbar den åldrande människan. Eftersom människan idag blir allt 

äldre ökar antalet strokepatienter ytterligare. Det akuta omhändertagandet av dessa patienter 

har förbättrats, eftersom kunskapen om sjukdomen och den medicinska behandlingen har 

utvecklats med åren. Det gör att fler överlever men då med komplikationer. En av de 

komplikationer som kan följa efter en stroke är exempelvis att den drabbade får svårigheter 

med att kommunicera. Kommunikation är nyckeln till god omvårdnad och en förutsättning för 

att patienter skall kunna få en individuellt anpassad vård. Som sjukvårdspersonal är det viktigt 

att kunna bemöta patienter med kommunikationssvårigheter och kunna leva sig in i deras 

situation för att få ökad förståelse för deras behov. För att uppnå detta krävs lyhördhet, 

tålamod samt tid och vilja att tolka patientens signaler. Den här studien belyser patientens 

egna upplevelser av att drabbas av kommunikationssvårigheter efter en stroke. 

 

BAKGRUND 
Stroke 
Stroke innefattar både hjärninfarkt och hjärnblödning. Av alla strokefall beror 85 % på en 

hjärninfarkt, och 15 % beror på hjärnblödning (intracerebrala hematom och 

subaraknoidalblödning). Hjärninfarkt orsakas av emboli som transporteras med blodet, ofta 

från hjärtat, upp till hjärnan. Infarkten kan också orsakas av aterosklerotiska plack som leder 

till trombosbildning i kärlet. Den vanligaste orsaken till hjärninfarkt är dock en kombination 

av både emboli och trombosbildning. De här processerna leder till att blodförsörjningen blir 

bristfällig eller upphör helt i det drabbade området, vilket leder till ischemi och därmed till att 

hjärnan skadas. Hjärnblödning orsakar också ischemi eftersom blödningen både orsakar en 

lokal tryckökning, samt även en generell intrakraniell tryckökning. Beroende på 

hjärninfarktens eller hjärnblödningens lokalisation påverkas olika delar av människans 

funktioner. En komplikation som är vanlig efter en stroke, är kommunikationsproblem i form 

av afasi och/eller dysartri. Afasi innebär en försämrad förmåga att tala och förstå språk, och 

dysartri innebär en nedsatt förmåga att artikulera ord. Om stroken drabbar vänster hjärnhalva 

följer ofta den här typen av problem (Ericson & Ericson, 2008). De vanligaste riskfaktorerna 

när det gäller stroke är rökning, mycket stillasittande och dåliga matvanor. Detta kan i sin tur 

leda till bland annat hypertoni och höga blodfetter. En viktig uppgift för sjukvårdspersonal är 

därför att förebygga dessa risker, och motivera patienten till att till exempel sluta röka, börja 

motionera samt äta nyttig mat, såsom grönsaker, frukt och fisk (Socialstyrelsen, 2005b). 

Andra riskfaktorer är stigande ålder, förmaksflimmer, diabetes, kärlmissbildning och 

östrogenintag efter klimakteriet. Gällande hjärnblödningar är trombolysbehandling eller 

behandling med Waran viktiga riskfaktorer (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Symptom som är vanliga vid en stroke är sänkt medvetandegrad och förlamning. Ofta 

kommer symptomen snabbt och utan förvarning. Ibland är symptomen inte lika tydliga och 

kan då yttra sig såsom svaghet i en arm eller svårigheter att tala och/eller förstå när andra talar 

till dem. Oavsett hur sjukdomen yttrar sig, så är det viktigt att den drabbade får vård så fort 

som möjligt så att hjärnskadan kan begränsas. Ett snabbt omhändertagande gör att risken för 

funktionsnedsättningar, eller i värsta fall död, kan minskas (Socialstyrelsen, 2011b). 
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Av de som drabbas av stroke, får ca 40 % kommunikationssvårigheter som afasi och/eller 

dysartri som följd. Logoped, arbetsterapeut eller afasipedagog diagnostiserar och behandlar 

dessa tillstånd, men även sjukvårdspersonal har en viktig roll i att hjälpa patienten med att 

hitta tillbaka till språket. Något att tänka på är först och främst att bemöta patienten som en 

vuxen, och att undvika barnspråk. Att tala tydligt, lagom fort och ha tålamod underlättar för 

patienten i kommunikationssammanhang. Det är också viktigt att vara vänd mot patienten så 

att han/hon har möjlighet att se munrörelserna, och på så sätt lättare kan förstå vad som sägs. 

Som sjukvårdspersonal är det viktigt att tänka på att inte höja rösten vid samtal med patienten. 

Det är inte fel på patientens hörsel. Att prata om en sak i taget, och att inte avbryta patienten 

när han/hon försöker tala är också en viktig del i att hjälpa patienten att hitta tillbaka till 

språket igen (Ericson & Ericson, 2008). I en studie av Cederborg, Hedberg och Johanson 

(2007) framkom att sjuksköterskor ofta tar över kommunikationen i vårdplaneringssamtal. 

Sjuksköterskorna bjuder inte in patienten i samtalet, utan pratar om dem i tredje person, och i 

stället för att låta patienten tala så får anhöriga mer utrymme. Sjuksköterskorna använde sig 

av ledande frågor, och lät inte patienten berätta utifrån sitt eget perspektiv. 

 

Några av de hjälpmedel som kan användas vid kommunikationssvårigheter är pekbilder, 

bokstavsplattor, talsyntesapparat och röstförstärkare. De patienter som har stora problem med 

att hitta ord och meningar får lära sig hur de kan komplettera sitt språk med icke-verbal 

kommunikation, i form av gester. Talrytmik kan också användas, och innebär att patienten 

sjunger fram sina ord. Eftersom musikcentrum i de flesta fall sitter i talcentrums motsatta 

hjärnhalva, alltså i den friska hjärnhalvan, är detta möjligt (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Kommunikativa komplikationer efter stroke 
Afasi 
Afasi innebär försämrad förmåga att förstå och använda sig av språket. Afasi uppkommer då 

ett eller flera språkområden i den dominanta hjärnhalvan skadas, oftast den vänstra. Några av 

orsakerna till afasi är åldersdemens, tumör eller stroke (Eide & Eide, 2009). I en studie av 

Pringle, Hendry, McLafferty och Drummond (2010) framkom att det var mycket värdefullt för 

afasidrabbade att tala och att andra lyssnade på dem. Även personer med mycket begränsad 

förmåga att kommunicera, uppskattade när folk ansträngde sig och talade till dem. Enligt Eide 

och Eide (2009) så är det viktigt att, i möten med afasidrabbade patienter, vara uppmärksam 

på patientens icke-verbala uttryck och få med patienten i samtalet så gott det går. Det är därför 

viktigt att ha tålamod, visa intresse och att lyssna aktivt på det patienten vill förmedla. Barrow 

(2008) beskriver hur en person med afasi ändrar synen på sig själv, efter att ha drabbats av 

afasi, och ser sig själv på en lägre nivå än andra. Även anhöriga och sjukvårdspersonal såg på 

den afasidrabbade som en äldre och ömtålig person som inte klarar sig själv, och gav personen 

en passiv roll. 

 

Områden som är av vikt för talförmågan är Brocas area där språkaktiviteten lokaliseras, 

Wernickes area som är ett centrum för språkförståelsen, samt stora delar av frontal- och 

parietallobskortex. De här områdena har betydelse för intakt språk. Afasi yttrar sig på olika 

sätt beroende på vilket område som har skadats (Aquilonius & Fagius, 2006). En skada i 

Brocas area kallas Brocas afasi eller expressiv afasi. Denna skada medför reduktion av 

spontant tal, och talet blir också trögt och ansträngande. Oftast bibehålls dock förmågan att 

läsa och förstå språk. Om en skada lokaliseras till Wernickes area kallas detta för Wernickes 

afasi eller impressiv afasi. Denna typ av afasi karaktäriseras av en nedsatt talförståelse och ett 

tal som flyter på lätt men består av felaktigt innehåll, som ordförvrängningar och 

ordnybildningar. Det här gör att det är svårt att få ett sammanhang i talet. En person med 

Wernickes afasi hör inte felaktigheterna i talet och kan därför inte korrigera dem. Vid global 
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afasi är flera delar av språkcentrum skadat, detta gör att förmågan att använda språk och skrift 

är mycket begränsad. Begränsningen ligger i både spontantalet och talförståelsen. Ytterligare 

en form av afasi är anomisk afasi, som visar sig i ett flytande spontantal men med pauser där 

personen letar efter ord. Svårigheterna ligger i att hitta namn och substantiv (Aquilonius & 

Fagius, 2006). 

 

Dysartri 

Dysartri innebär en talrubbning med nedsatt förmåga att artikulera ord. För att artikulationen 

skall fungera normalt behövs en normal funktion i läppar, svalg och tunga samt deras 

förbindelser. Dysartri orsakas av en skada i de delar av nervsystemet som styr musklerna i 

munnen, struphuvudet och andningsorganen. Hur dysartrin yttrar sig beror på vilken nivå 

skadan sitter (Aquilonius & Fagius, 2006; Eide & Eide, 2009). Dysartri medför allt från 

lättare sluddrigt tal, till en svårare talrubbning med grötigt obegripligt tal. Artikulationen blir 

otydlig och talet blir spänt och pressat. Hos en strokepatient kan den förlamade sidans 

mungipa och tunghalva vara så försvagad att det kan leda till otydligt och sluddrigt tal. 

Dysartri kan även uppkomma vid multipel skleros och Parkinsons sjukdom (Aquilonius & 

Fagius, 2006). För att underlätta kommunikationen med en dysartridrabbad patient, kan 

exempelvis en bokstavstavla eller datoriserade talhjälpmedel användas (Ericson & Ericson, 

2008). 

 

I en studie av Dickson, Barbour, Brady, Clark och Paton (2008) framkom att för många som 

lever med dysartri, efter en stroke, har dysartrin påverkan på vardagliga sociala uppgifter. Att 

prata med personer i affärer eller att köpa en telefon var svårt för många drabbade.  

Svårigheterna med att kommunicera och göra sig själv förstådd, gör att dysartridrabbade ofta 

undviker sociala sammanhang. Det leder till isolering. Många upplevde att dysartrin gjorde att 

de kände sig annorlunda, och förlorade sin identitet. Några av de som drabbats av dysartri 

upplevde att de inte kunde hänga med i samtal med kompisar och familj, vilket gjorde att de 

kände sig utanför. Vänner, främlingar och sjukvårdspersonal talade dessutom ofta till dem 

genom deras make/maka. 

 

Kommunikation 
Vid kommunikation utbyts information mellan olika individer. Att kommunicera är ett av de 

grundläggande behoven som människan har och är en förutsättning för psykisk, social och 

kulturell utveckling (Nationalencyklopedin, 2011). Kommunikation är viktigt för god 

omvårdnad. Finns brister i kommunikationen föreligger risk för att patienten inte får den vård 

som behövs. Kvaliteten på vården, och därmed patientsäkerheten blir då sämre. Detta gör att 

det ställs högre krav på sjuksköterskans sociala kompetens och kommunikationsförmåga 

(Eide & Eide, 2009). 

 

Enligt Eide och Eide (2009) är det svårt att kommunicera när språket, som skapar kontakt och 

mening med tillvaron, inte fungerar som det ska. Det är vanligt att patienter med 

kommunikationsproblem upplever att de inte får någon information om sitt tillstånd, och vad 

som skall hända. Patienter med kommunikationssvårigheter kan av andra uppfattas som döva, 

vilket gör att den som kommunicerar med patienten, tenderar att höja rösten. En trolig orsak 

till det är fördomar och kunskapsbrist. Det är också extra viktigt att låta en afasidrabbad 

patient få vara med i samtalet. Att ha tålamod, lyssna och observera är centrala delar i att göra 

patienter med kommunikationssvårigheter delaktiga i livet. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonalen låter patienten få tid att svara, och att prata om en sak i taget. 
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Patienter med kommunikationssvårigheter känner sig ofta hjälplösa i olika situationer där de 

inte kan göra sig förstådda. Då är det viktigt att bemöta dem med respekt, eftersom det stärker 

självkänslan. Som sjukvårdspersonal är det också viktigt att ge patienten positiv feed-back, 

genom att göra honom/henne medveten om sina framsteg. Det gör att patienten motiveras till 

att fortsätta arbeta med språket (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Verbal och icke-verbal kommunikation 

Kommunikation kan vara både verbal- och icke-verbal. Den verbala kommunikationen 

kännetecknas av att tala. Språket kan användas till mycket, till exempel ställa frågor, använda 

pauser och sammanfatta ett sammanhang (Eide & Eide, 2009). I en studie av Gordon, Ellis-

Hill och Ashburn (2009) om sjuksköterskans och patientens kommunikation efter en stroke 

visade sig pausens betydelse i ett samtal med en afasipatient. I pausen samlar sig 

afasipatienten och försöker hitta ord. Enligt Eide och Eide (2009) har den icke-verbala 

kommunikationen en central roll i interaktionen mellan två individer. Genom en blick, 

röstläge, beröring eller kroppsspråk kan känslor tydligt förmedlas, utan att verbal 

kommunikation behöver användas. Enligt Jansson och Sundin (2002) är det viktigare med 

kroppsspråket, samt volymen och tonen på rösten, än de talade orden. För 

sjukvårdspersonalen är det speciellt viktigt att läsa av uttryck i ansiktet och i ögonen. Genom 

att försöka tolka en patients kroppsspråk kan sjukvårdspersonalen förstå patientens tankar 

kring en viss situation. Enligt Eide och Eide (2009) är den icke-verbala kommunikationen 

extra viktig för en afasidrabbad patient. Observant vårdpersonal kan till exempel tolka 

signaler, såsom smärta, glädje, frustration och besvikelse i ett ansikte. Exempel på god icke-

verbal kommunikation är att ha en öppen kroppshållning, nicka bekräftande och att ha 

ögonkontakt utan att stirra. En annan typ av ickeverbal kommunikation är beröring. Det är 

viktigt att vara medveten om att beröring upplevs olika från person till person, och varierar 

mellan olika situationer. Beröring kan förmedla omsorg, sympati och kontakt, och även göra 

någon uppmärksam under samtal (Eide & Eide, 2009). 

 

Sjuksköterskans funktion 
Sjukvårdens kärna är mötet mellan sjukvårdspersonal och patient. I interaktionen mellan 

sjukvårdspersonal och patient identifieras patientens behov och utifrån behovet fattas beslut 

om behandling. Utifrån patientens situation förklaras sjukdomen, behandlingen och möjliga 

resultat som kan uppnås begripligt för patienten. Det är viktigt att också ta med patientens 

kunskaper så att ett samarbete etableras (Socialstyrelsen, 2011a). Vården skall så långt som 

det är möjligt genomföras i samråd med patienten (SFS 1982:763). I International Council of 

Nurses, ICN (2007) står det att det är sjuksköterskan som ansvarar för att patienten får den 

information som är nödvändig för att det här skall bli möjligt. Patienten skall ses som den 

främsta experten på sig själv (Socialstyrelsen, 2011a). 

 

Enligt Eide och Eide (2009) får sjuksköterskan en snabbare kontakt med patienten och dennes 

behov genom att bemöta patienten med öppenhet och att lyssna. De menar också att 

kommunikationens kärna är just öppenhet och att lyssna på den andre, men också att visa 

respekt. Jansson och Sundin (2002) betonar vikten av att visa respekt för patienten. Det här 

görs bland annat genom att visa att sjukvårdspersonalen är på samma nivå som patienten. Eide 

och Eide (2009) anser att det även är viktigt att visa artighet gentemot patienten. Något som är 

kopplat till det här är förmågan att visa empati, vilket är en förutsättning för en bra omvårdnad. 

Exempel på goda kommunikationsfärdigheter är att ha ögonkontakt, ha en öppen 

kroppshållning, vara avslappnad samt att låta ansiktet visa intresse, oro eller glädje. I 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=icn&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icn.ch%2F&ei=pg_WTr_JFZD64QTLhu3JA
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=icn&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icn.ch%2F&ei=pg_WTr_JFZD64QTLhu3JA
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Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor betonas vikten av att visa respekt, 

lyhördhet och empati för patienten (Socialstyrelsen, 2005a). 

 

Teoretisk referensram 
Halldorsdottir (2008) talar om att bygga broar mellan sjuksköterska och patient. Broarna 

symboliserar att man har närhet till varandra och bemöter varandra med respekt, samtidigt 

som man har distans till varandra och inte kommer så nära inpå varandra att det blir 

obehagligt och oprofessionellt. Det gör att patientens välbefinnande ökar. Motsatsen till att 

bygga broar, är att bygga murar, vilket innebär att det är dålig eller ingen kommunikation 

mellan sjuksköterskan och patienten. Det här gör att patientens välbefinnande minskar, och de 

upplever att sjuksköterskan brister i sin omvårdnad. 

 

För att bygga en bro så måste man börja med att skapa en kontakt. Det kan initieras av både 

patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan till exempel ställa frågor till patienten, eller 

svara patienten med att lyssna aktivt. Om den ena av parterna inte svarar, så kan inte 

kontakten utvecklas. Icke-verbal och verbal kommunikation är central för att det första steget 

skall kunna tas. När det första steget är avklarat så väntar nästa steg. Här är det viktigt att se 

varandra som personer, inte bara som sjuksköterska och patient. Det är viktigt att förstå att 

båda har ett liv utanför sjukhuset. Det här steg i brobyggandet förstärker bandet mellan 

sjuksköterska och patient. I nästa steg så är det viktigt att vara medveten om att kontakten har 

utvecklats. Det kan till exempel visas genom att sjuksköterskan svarar personligt till patienten, 

genom kroppsspråket, ögonkontakten, värmen i rösten och på vilket sätt frågor ställs. Den 

starkaste indikatorn är att sjuksköterskan svarar på ett såpass personligt och vårdande sätt att 

patienten känner sig speciell. När föregående steg är avklarat så väntar nästa steg. Det här 

steget innebär att patienten vågar prata öppet med sjuksköterskan om sina problem, och att 

sjuksköterskan inte har några problem med att vara involverad i situationer som är pinsamma 

för patienten. Sjuksköterska får inte patienten att skämmas eller känna sig obekväm. 

Sjuksköterskan respekterar patienten. Nästa steg handlar om att patienten känner att 

sjuksköterskan är på hans/hennes sida. Patienten känner sig som en normal människa, och 

känner att han/hon inte är ensam i sin situation. Sista steget i att bygga en bro handlar om att 

sjuksköterskan förstår patientens värld bättre, och att sjuksköterska och patient arbetar 

tillsammans mot ett gemensamt mål, vilket har visat sig vara mycket viktigt för patienten. En 

viktig del i det här steget är att sjuksköterskan skall vara stöttande, utan att patienten skall 

känna sig beroende av sjuksköterskan. Målet är att patienten skall sluta vara en patient 

(Halldorsdottir, 2008). 

 

PROBLEMFORMULERING 
Varje år drabbas ett stort antal människor i Sverige av stroke, och många av dem lider av 

någon form av kommunikationssvårighet efter sin stroke. Den här typen av 

funktionsnedsättning försvårar samspelet mellan sjuksköterska och patient och kan äventyra 

patientsäkerheten utifrån ett behovs- och behandlingsperspektiv. Ambitionen med den här 

studien är att kunskap och förståelse skall utvecklas för hur det är att leva med 

kommunikationssvårigheter efter en stroke, för att kunna bemöta och stödja den här 

patientgruppen på ett bra sätt. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att ur ett patientperspektiv belysa upplevelser av kommunikations-

svårigheter som kan uppstå efter en stroke. 

Frågeställningar 
Hur upplevs det att ha kommunikationssvårigheter? 

Hur upplevs bemötandet från sjukvårdspersonal, relaterat till kommunikationssvårigheterna? 

METOD 
Dahlborg-Lyckhage (2006) har beskrivit en analys av självbiografistudier, vilken valdes som 

metod till den här studien. Syftet med narrativ (berättande) forskning är att förstå språket och 

den mänskliga kommunikationen i olika sammanhang. När underlaget för analysen är av 

berättande karaktär, så är det lämpligt att göra en kvalitativ analys. Metoden valdes för att få 

fram författarna till självbiografiernas egna upplevelser av sina kommunikationssvårigheter, 

där de i lugn och ro kunnat skriva ner sina tankar. Fördelen med det här tillvägagångssättet är 

att en så bred kunskap som möjligt om hur den valda patientgruppen upplever sin livsvärld 

erhålls. 

Litteratursökning 
Sedan tidigare fanns kännedom om en självbiografisk bok skriven av en person som drabbats 

av stroke, nämligen Fjärilen i glaskupan av Jean-Dominique Bauby. Denna bok inkluderades i 

studien. Därefter söktes självbiografiska böcker på stadsbiblioteket i Göteborg. En sökning i 

GOTLIB bibliotekskatalog med sökordet stroke, resulterade i 84 träffar. Beroende på om 

böckerna var av självbiografisk karaktär eller rena faktaböcker fanns det placerade på olika 

ställen i biblioteket. Eftersom den här studien är en självbiografistudie låg fokus enbart på de 

självbiografiska böckerna. Av de 84 träffarna var nio böcker placerade på hyllan Lz, som står 

för självbiografier. För att ta reda på om innehållet i böckerna överensstämde med syftet lästes 

titeln samt sammanfattningen igenom i samtliga böcker. Av dessa självbiografier valdes fyra 

böcker ut. För att ytterligare komplettera datamaterialet gjordes en manuell sökning på 

biblioteket med hjälp av bibliotekarie, vilket gav tre böcker. Titel samt sammanfattning lästes 

igenom även på de böckerna, och i det här skedet av studien inkluderades de, eftersom de 

uppfattades vara självbiografier. Det gjordes även en sökning på Högskolan Väst i 

bibliotekskatalogen SOFIA, vilket inte gav några ytterligare resultat. Därmed innefattade 

datamaterialet åtta böcker. 

 

Urval 
Samtliga åtta självbiografier lästes igenom enskilt för att ta reda på vilka av böckerna som 

bäst svarade mot syftet. Därefter inkluderades fem av böckerna (se bilaga 1), och de resterade 

tre böckerna exkluderades. De fem böcker som inkluderades valdes för att de var 

självbiografier som speglade personens egna upplevelser och svarade på den här studiens 

syfte. Böckerna var alltså skrivna av personer som hade fått någon form av 

kommunikationssvårigheter efter en stroke. De tre böcker som exkluderades valdes bort 

eftersom de var skrivna utifrån ett anhörigperspektiv och inte speglade patientens egen 

upplevelse, eller handlade om personer som inte drabbats av just kommunikationssvårigheter 

efter sin stroke. De var alltså inte relevanta för den här studien. 
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De fem böcker som inkluderats i den här studien var Fjärilen i glaskupan av Jean-Dominique 

Bauby, Min stroke av Jill Bolte Taylor, Mitt andra liv: En berättelse om att drabbas av stroke 

av Ingrid Trollsten, Katt börjar på S av Ingrid Tropp Erblad samt Att få stroke och komma 

tillbaka av Mildred Åsén. För samtliga fem författare var språket en central del i deras privat- 

och arbetsliv innan de drabbades av stroke. Bauby var före insjuknandet chefredaktör för 

franska Elle. Bolte Taylor var hjärnforskare, och har publicerat ett flertal artiklar. Tropp 

Erblad arbetade som copywriter på en reklambyrå. Trollsten hade en egen 

försäkringsmäklarfirma i Stockholm, med tre utbildningar i bagaget. Åsén var lärare sedan 30 

år tillbaka i svenska, historia, samhällskunskap, religionskunskap och konsthistoria. 

 

Analys 

I studien användes en analys av självbiografier beskriven av Dahlborg-Lyckhage (2006). Att 

analysera innebär att kartlägga textens olika delar för att sedan se hur de hänger ihop. Det 

handlar om analys, tolkning och förklaring. I en analys kan fokus ligga på det manifesta 

innehållet och/eller på det latenta innehållet. Det manifesta innehållet innebär det uppenbara i 

en text, alltså det texten säger. Det latenta innehållet innebär den underliggande meningen i 

texten, det som finns att läsa mellan raderna. För att få en så bred kunskap som möjligt 

fokuserade den här studien på både det latenta och manifesta innehållet i datamaterialet. 

 

Analysen börjar med bekantgörandet, vilket innebär att bli bekant med materialet. I det här 

skedet är det viktigt att läsa texten många gånger så att den blir bekant och uppfattas som en 

helhet. Om fler än en berättelse skall analyseras läses de igenom var för sig för att få en bild 

av materialet. Ingen aktiv analys genomförs, utan meningen med den här första fasen i arbetet 

är öppenhet och omedelbarhet. Öppenheten kännetecknas av att vara öppen och lyhörd för 

vad texten berättar. Omedelbarheten kännetecknas av att försjunka i texten, samtidigt som 

nyfikenheten och förmågan att bli överraskad finns kvar. I den här fasen skapas en 

övergripande förståelse (Dahlborg-Lyckhage, 2006). Därför lästes böckerna igenom 

upprepade gånger på var sitt håll för att få en helhetssyn och bli bekanta med datamaterialet.   

 

I nästa fas sker den egentliga analysen, och hela denna fas präglas av öppenhet, följsamhet 

och reflektion. Det är viktigt att ha tålamod och förståelse för att det som är meningsbärande 

måste få växa fram, även om det kan ta tid ibland. Texten kan delas in i meningsbärande delar. 

Frågor gällande hur de olika delarna hör ihop eller skiljer sig är viktiga. När innebörderna och 

innehållet i texten är identifierade, så skall de markeras och sedan sammanföras utifrån 

skillnader och likheter. Det kan göras i teman eller kategorier, som sedan namnges utifrån 

innehållet i dem. Här är det även bra att använda citat från texten för att vara så tydlig som 

möjligt (Dahlborg-Lyckhage, 2006). Böckerna lästes därför återigen igenom på var sitt håll, 

och meningsbärande enheter som svarade mot syftet plockades ut. Därefter diskuterades de 

meningsbärande enheterna som plockats ut tills enighet uppnåtts. De meningsbärande 

enheterna kondenserades sedan gemensamt, och sorterades utifrån skillnader och likheter. 

Subteman och teman blev synliga. 

 

Tabell 1. Exempel på kondensering av meningsbärande enhet och uppkomst av tema 

Meningsbärande enhet Kondensering Nyckelord Subtema Tema 

Jag var inte längre jag. 

Jag var ett handikapp. 

Invalidiserad i hjärnan 

(Tropp Erblad, 1991, s. 

55). 

Jag var inte 

längre jag 

Förlust av 

tidigare liv 

Att förlora 

identiteten 

Lidande 
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När texten delas in i teman eller kategorier så växer ett mönster fram. Den tredje och sista 

fasen i analysen tar vid, och nu behandlas texten som en helhet igen. Textens delar sätts ihop, 

vilket gör att det problemområde som studerats kan uttryckas på ett annat sätt än tidigare. Det 

mönster som vuxit fram skall redovisas i en sammanfattande text. I den här fasen är det viktigt 

att vara noggrann och kreativ för att på bästa sätt kunna sammanställa delarna till en helhet 

(Dahlborg- Lyckhage, 2006). Slutligen sammanställdes de olika meningsbärande enheternas 

huvudsakliga innebörd till en helhet utifrån de olika teman och subteman som kommit fram 

under kondenseringen. 

RESULTAT 
Resultatet redovisas i de teman och subteman som framkom vid analysen (Tabell 2). 

Resultatet bygger på fem självbiografier, där upplevelser av kommunikationssvårigheter efter 

en stroke speglas. 

 

Tabell 2. Teman och subteman 

Tema Subtema 

 

 

 

Lidande 

Att bli dåligt bemött av sjukvårdspersonal 

Instängdhet 

Att förlora identiteten 

Frustration 

Sorg 

Chock 

 

Välbefinnande 

Att bli bra bemött av sjukvårdspersonal 

Tacksamhet 

 

Lidande 

Att bli dåligt bemött av sjukvårdspersonal 

Något som påverkade Bolte Taylor och Trollsten negativt var på vilket sätt 

sjukvårdspersonalen talade till dem. De upplever att de behandlades som om de var döva eller 

gamla, eftersom sjukvårdspersonalen talade högt eller skrek till dem (Bolte Taylor, 2009; 

Trollsten, 2010). Bolte Taylor känner att hon förlorade energi och slutade lyssna när 

sjukvårdspersonalen inte visste hur de på bästa sätt skulle kommunicera med en 

strokedrabbad patient. Hon upplever sjukvårdspersonalen som stressad, som att de arbetade 

mot någon slags klocka, och talade alldeles för fort med henne. Hon kände sig överkörd 

(Bolte Taylor, 2009). 

 

”Hon höjde rösten när hon pratade med mig och förstod inte att jag inte var döv. Hennes 

bristande vilja att få kontakt med mig gjorde mig under rådande förhållanden rädd. Jag 

kände mig inte trygg i hennes vård.” (Bolte Taylor, 2009, s. 83) 

 

Trollsten upplever att sjukvårdspersonalen inte hade någon kunskap om hennes tillstånd, och 

att rapporterna mellan dem var bristfällig då ny personal ständigt skrek till henne och trodde 

att hon hade hörselproblem (Trollsten, 2010). Både Bolte Taylor och Trollsten känner sig 

rädda och otrygga i sjukvårdspersonalens händer, och upplever att sjukvårdspersonalen var 

okunnig och ointresserad av deras tillstånd (Bolte Taylor, 2009; Trollsten, 2010). 
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”En av dem verkar tro att jag är hundra år, så som hon skriker till mig. Jag förstår inte varför 

hon talar så högt.” (Trollsten, 2010, s. 36) 

 

Bauby upplever att sjukvårdspersonalen är undvikande och låtsas som att de inte ser hans 

nödsignaler, och lämnar honom utan att försöka hjälpa honom. Han upplever också att 

sjukvårdspersonalen är nedlåtande, och att de inte bryr sig om att förklara något för honom. 

Han känner att sjukvårdspersonalen är ointresserad av att försöka kommunicera med honom 

(Bauby, 1997). Bolte Taylor upplever att sjukvårdspersonalen har en bristande vilja att förstå 

hennes behov. Hon känner att sjukvårdspersonalen inte bryr sig om henne eftersom de till 

exempel inte tar reda på om hon ens kan öppna förpackningarna när de ger henne mat. Det här 

gjorde att Bauby och Bolte Taylor känner att sjukvårdspersonalen inte bryr sig om dem, vilket 

gör att de känner sig oviktiga och nedvärderade (Bauby, 1997; Bolte Taylor, 2009). 

 

”Han var föga vältalig redan tillsammans med de vanliga patienterna, och gentemot spöken 

av mitt slag blev han direkt undvikande och ödslade aldrig ett ord på att förklara någonting.” 

(Bauby, 1997, s. 61) 

 

Instängdhet 

Trollsten och Åsén känner hopplöshet i att de har förlorat språket. Båda använder 

metaforerna ”nyckel” och ”kassaskåp”. De beskriver det som att de visste vad de skulle säga 

och hade orden i sina huvuden, men där var de inlåsta som i ett kassaskåp och nyckeln var 

borta (Trollsten, 2010; Åsén, 1992). Trollsten beskriver upplevelsen av att inte kunna 

kommunicera som att vara fånge i sig själv, och att det är som att leva i en glasburk (Trollsten, 

2010). Åsén ser språket som nyckeln till förståelse, och den nyckeln har hon tappat. Hon 

berättar också hur hon upplever att hennes huvud är instängt i en ostkupa, och hur varken 

tankar eller ord kan komma in eller ut ur kupan (Åsén, 1992). Tropp Erblad upplever också att 

hon har orden i sitt huvud men inte kan få fram dem. Hon beskriver hur hon har orden som i 

en liten gömma där de ligger förvarade, de var fångade i ett ogenomträngligt fängelse (Tropp 

Erblad, 1992). Även Bauby beskriver hur han känner instängd. Han berättar att han känner sig 

som en fjäril som är instängd i en glaskupa. Han vill så gärna bli av med glaskupan (Bauby, 

1997) 

 

”Det är som att leva i en glasburk; Jag är fånge i mig själv. Orden är som inlåsta i ett 

kassaskåp, och nyckeln har jag tappat.” (Trollsten, 2010, s. 103) 

 

När Bauby, Bolte Taylor, Trollsten och Åsén förlorar sitt språk uppstår många känslor hos 

dem (Bauby, 1997; Bolte Taylor, 2009; Trollsten, 2010; Åsén, 1992). Bauby beskriver känslan 

av att inte räcka till när hans nära och kära berättar saker för honom och ger honom kärlek. 

Det enda han kan erbjuda dem i gengäld är tystnad, vilket gör honom mycket uppgiven och 

ledsen (Bauby, 1997). När Bolte Taylor drabbades av stroke beskriver hon en hopplöshet i att 

förlora sitt språk. Hon upplever det som att vara tillbaka på noll, och minns inte längre hur 

man talar. (Bolte Taylor, 2009). Trollsten beskriver känslan av att ingen bryr sig om att lyssna 

på henne, vilket gör att hon inte ens försöker kommunicera, utan istället ger upp (Trollsten, 

2010). Åsén beskriver också hur hon ger upp i olika situationer relaterade till kommunikation. 

När hon kommunicerarar stammar hon och tappar ord. Hon beskriver det som att någon satt 

upp en skylt tätt framför ögonen, och att det är stopp närsomhelst i en mening. Det här gör att 

hon känner att det är hopplöst att ens försöka prata, eftersom det ju ändå blir fel. Hon känner 

sig misslyckad, och tänker att hon aldrig kommer att få ordning på sitt språk igen (Åsén, 
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1992). Även Tropp Erblad beskriver hur hennes svårigheter att kommunicera, och framförallt 

svårigheter att argumentera, gör att hon ger upp och istället sitter tyst i olika situationer 

(Tropp Erblad, 1991). 

 

”Lika bra att inte säga något överhuvudtaget. Det blev ju ändå bara fel.”  

(Åsén, 1992, s. 20). 

 

”Tänk om det funnits en liten vägg mellan varje ord, då hade det varit lättare! Skulle jag 

någonsin få ordning på den här röran?” (Åsén, 1992, s. 30) 

 

Både Tropp Erblad och Åsén upplever att de blir begränsade i kommunikationen, då de dels 

har svårt att hitta de ord de vill, och dels då de inte kan hitta de synonymer de vill använda sig 

av för att kunna variera språket (Tropp Erblad, 1991; Åsén, 1992). Tropp Erblad tycker att det 

är tröttsamt att det är så svårt att hitta rätt ord, och att hon hela tiden behöver rätta sig själv. 

Hon betonar också hur viktigt det är för henne att någon annan rättar henne om hon inte kan 

göra det själv. Det är en bra träning för henne (Tropp Erblad, 1991). Åsén beskriver hur 

vardagliga ord som hon använt så gott som dagligen är som bortblåsta. Hon kan inte 

formulera sig och känner att hon inte är någon (Åsén, 1992). När Tropp Erblad och Åsén 

försöker hitta rätt ord blir det ofta fel, vilket gör att de ofta blir missförstådda. Det här upplevs 

som energikrävande, och de känner en hopplöshet över att inte bli förstådda (Tropp Erblad, 

1991; Åsén, 1992).   

 

”Vad jag sökte var ordet arkiv. Eftersom jag inte kunde hitta det ordet, tänkte jag på 

arkivarbetare och försökte förklara det ordet, naturligtvis var det ingen som fattade, och jag 

blev trött.” (Tropp Erblad, 1991, s. 62) 

 

Att förlora identiteten 

Bauby, Trollsten, Tropp Erblad och Åsén fick en annan syn på sig själva efter att de drabbats 

av stroke och förlorat språket (Bauby, 1997; Trollsten, 2010; Tropp Erblad, 1991: Åsén, 1992). 

Bauby beskriver hur han efter stroken blev en handikappad, och hur han sakta men säkert 

accepterar att han blivit sjuk. Med bitterhet konstaterar han att om hans tillstånd skulle kunna 

förbättras, så skulle det i alla fall gå så otroligt långsamt att det inte ens är något att hoppas på. 

Han har blivit någon annan än den han var tidigare, och drömmer sig bort till andra platser, 

och gör resor i tiden för att minnas det liv han tidigare levt (Bauby, 1997) 

 

”Jag har inte längre några verklighetsfrämmande framtidsdrömmar, och jag har kunnat 

befria mina vänner som byggde en kärleksfull avspärrning kring mig efter olyckan från deras 

tystnad.” (Bauby, 1997, s. 17) 

 

När Bolte Taylor förlorat förmågan att själv kommunicera samt förståelsen för språket, känner 

hon att hon sitter tyst och passiv vid sidan av livet. Eftersom hon upplever att hon inte kan 

vara delaktig i livet blir hon istället en åskådare (Bolte Taylor, 2009). Tropp Erblad känner sig 

underlägsen när hon kommunicerar, efter att hon fått stroke. Hon beskriver hur hon själv 

krymper när hon börjar tala, och hur den andra parten växer. Innan hon fick afasi var det inte 

så. Hon beskriver att när hon förlorade sitt språk så förlorade hon också sin säkerhet, och blev 

någon som hon inte ville vara. Hon kände sig då ynklig och blev enligt henne själv ett 

handikapp (Tropp Erblad, 1991). 
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”Det som kändes värst var inte oförmågan. Det var min känsla av underläge. Jag var minst 

av alla och chauffören var mig skyhögt överlägsen.” (Tropp Erblad, 1991, s. 90) 

 

Trollsten beskriver hur hon har skaffat sig tre utbildningar och levt ett rikt liv, men nu istället 

ligger nedbäddad i en sjukhussäng. Hon har förlorat sin identitet. Hon upplever att förlusten 

av hennes tidigare liv är större i hemmiljö, där hon blir påmind om böcker hon läst och 

konversationer hon haft. Saker som hon nu har svårt att utföra. Hon ser på sig själv som en 

jättebebis (Trollsten, 2010). Liksom Trollsten beskriver även Åsén hur hon, efter sin stroke, 

förlorar sin identitet genom att känna sig som en tvååring utan språk, som bara kan ta till sig 

de enklaste fraser och påpekanden (Trollsten, 2010; Åsén, 1992). 

 

”Först blev jag förskollärare, därefter flygvärdinna och slutligen försäkringsmäklare, men 

här ligger jag nerbäddad i en sjukhussäng och ska få sjukbidrag. Jag har blivit ett 

skröpel!”(Trollsten, 2010, s. 36) 

 

Först när Trollsten och Tropp Erblad förlorat sitt språk insåg de hur viktigt och värdefullt 

språket egentligen är (Trollsten, 2010; Tropp Erblad, 1991). Tropp Erblad menar att den som 

inte har ett språk alltid är underlägsen den som har det. Hon anser att materiell välfärd aldrig 

kan uppväga förmågan att kunna förmedla det man tänker och känner. Språket är också viktigt 

för självkänslan och för att kunna uttrycka sig nyanserat. Hon upplever att hon uppfattas på ett 

annat sätt än förr eftersom hon inte kan uttrycka sig på det sätt hon tidigare gjort. Hon blir 

därmed någon hon inte vill vara (Tropp Erblad, 1991). Trollsten betonar hur värdefullt det är 

att kunna uttrycka sig, och att hon inte förstått det innan hon själv drabbats av stroke, och 

därmed begränsats i kommunikationen. Liksom Tropp Erblad betonar också Trollsten vikten 

av att kunna nyansera språket. Trollsten menar att språket inte bara är makt, utan även nyanser. 

Det anpassas efter vem man talar till. Hon jämför språket med ett instrument med många 

strängar; vi har olika tonfall, och spelar i dur eller moll (Trollsten, 2010; Tropp Erblad, 1991). 

 

”Språket är viktigt för självkänslan. När jag förlorade mitt språk förlorade jag också min 

säkerhet.” (Tropp Erblad, 1991, s. 158) 

 

Frustration 

Bauby, Bolte Taylor, Trollsten och Åsén känner sig frustrerade när de inte kan använda sig av 

och förstå språket (Bauby, 1997; Bolte Taylor, 2009; Trollsten, 2010; Åsén, 1992). Bauby 

upplever en frustration i att vara så beroende av andra människor. Om han till exempel 

glömmer att be sjukvårdspersonalen om något när de är hos honom, så är han tvungen att 

vänta länge innan han kan få hjälp igen (Bauby, 1997). Bolte Taylor känner sig frustrerad över 

att hon inte kan hänga med i konversationer i vanligt tempo. Hon är arg på sig själv för att hon 

inte kan förstå språket. Hon vill att den hon pratar med skall tala tydligt och långsamt, och är 

ledsen över att sjukvårdspersonalen inte kan kommunicera med en person i hennes tillstånd. 

Enligt Bolte Taylor så krävs det en enorm vilja och beslutsamhet från hennes sida för att 

kommunicera, men även ett oändligt tålamod hos den som talar till henne. Det är både 

ansträngande och utmattande, och hon kämpar med att hitta rätt ord och blandar ofta ihop 

betydelser. Bolte Taylor jämför ansträngningen med hur det är att försöka höra vad någon 

säger i mobiltelefon när förbindelsen är dålig (Bolte Taylor, 2009). 

 

”Jag kämpade med att hitta rätt ord och blandade ofta ihop betydelser. Jag minns att jag 

tänkte vatten men sa mjölk.”(Bolte Taylor, 2006, s. 99) 
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Liksom Bolte Taylor så upplever Trollsten en enorm frustration i att inte kunna göra sig 

förstådd. Hon är också frustrerad över att sjukvårdspersonalen, enligt henne, inte verkar ha 

någon utbildning i hur man tar hand om en strokedrabbad patient. Trollsten upplever att det är 

en enorm påfrestning att hela tiden vara så beroende av andra människor. Hon önskar vid ett 

tillfälle att ta sitt liv, men inte ens de klarade hon av eftersom hon låg som ett paket, utan att 

varken kunna prata eller röra på sig. Det här var enormt frustrerande för henne (Bolte Taylor, 

2009; Trollsten, 2010). Åsén upplever också frustration eftersom hon så lätt glömmer vad 

andra sagt till henne och vad hon själv vill säga. Trots att den hon pratar med är tydlig och 

repeterar flera gånger tappar hon ändå bort sig i konversationen. Hon blandar också ihop 

ordens betydelser (Åsén, 1992). 

 

”Läkaren talade förstående och vänligt till mig och jag uppfattade ganska bra vad de sa, för 

de talade tydligt och repeterade flera gånger. Ändå försvann allt snabbt. Jag glömde så lätt.” 

(Åsén, 1992, s. 19) 

 

Bauby och Trollsten upplever frustration över att de i början av sjukdomsförloppet inte har 

fått någon information om vad som hänt med dem. Ingen av dem kan heller fråga någon, 

vilket gör dem ännu mer frustrerade (Bauby, 1997; Trollsten, 2010). Bauby beskriver också 

hur han hade snappat upp vad sjukvårdspersonalen sa om honom när de talade med varandra, 

och att han utifrån det övertygade sig själv om att han snart skulle kunna tala och röra sig igen. 

Han skapade framtidsplaner som bland annat innefattade resor och att skriva en roman (Bauby, 

1997). 

 

”Vilket helvete som drabbat mig! Vad är det som hänt? Ingen berättar för mig och jag förstår 

inte hur jag hamnat i den här situationen. Och inte kan jag fråga heller!” 

 (Trollsten, 2010, s. 18) 

 

Sorg 

Samtliga författare upplever en stor sorg när de ser tillbaka på sitt tidigare liv, och reflekterar 

över allt som de förlorat och inte längre kan göra. Innan stroken kunde de använda språket 

utan problem. De kunde prata nyanserat och använda sitt ordförråd hur de ville. Utan den 

möjligheten kände de att de förlorat sin säkerhet och blev någon som de inte ville vara (Bauby, 

1997; Bolte Taylor, 2009; Trollsten, 2010; Tropp Erblad, 1991; Åsén, 1992). 

 

”Att komma hem får mig alltför mycket att minnas det liv jag har levt, det som aldrig kommer 

åter.” (Trollsten, 2010, s. 44) 

 

Bauby upplever en stor sorg när han inte kan kommunicera med anhöriga och ge dem den 

kärlek och bekräftelse som han vill. Han upplever också att omgivningen undviker att titta på 

honom, vilket får honom att känna sig isolerad och utanför. Han skulle så gärna ha velat vara 

delaktig i livet. Han beskriver också hur hans tidigare kvicka repliker blivit omöjliga efter 

stroken. Innan han fått fram den roliga repliken han hade, som hade nyanserat språket och 

gjort konversationen mer levande, så hade alltför lång tid gått och ingen förstod längre vad 

han refererade till (Bauby, 1997). Bolte Taylor upplever, liksom Bauby, att hon inte är delaktig 

i livet eftersom hon varken kan tala eller förstå språk. Hon känner sig också ledsen eftersom 

hon upplever att sjukvårdspersonalen inte kan kommunicera med henne på rätt sätt (Bauby, 

1997; Bolte Taylor, 2009). Tropp Erblad känner sorg över att hon blir någon som hon inte vill 

vara när hon förlorar sitt språk. Hon känner dessutom att hon är tvungen att acceptera att hon 

uppfattas på ett annat sätt än tidigare, vilket gör henne ledsen. Saker som innan stroken var 
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självklara, utgör nu ett hinder. Till exempel som att gå över till grannarna och be dem om 

något (Tropp Erblad, 1991). 

”Eftersom jag inte hade orden kunde jag inte uttrycka mig nyanserat. När jag talade framstod 

jag som en person som inte heller tänkte nyanserat. Jag hade ingen möjlighet att ändra på 

detta utan fick finna mig i att jag uppfattades på ett annat sätt än förr.” 

(Tropp Erblad, 1991, s. 158) 

 

Trollsten upplever sorg när hon tänker tillbaka på det liv hon hade innan stroken. Insikten om 

att det livet aldrig kommer tillbaka gör henne mycket ledsen. Trollsten känner också att hon 

blir ledsen när människor omkring henne hela tiden tror att hon har fel på sin hörsel. Hon blir 

då smärtsamt påmind om sitt handikapp. Liksom Tropp Erblad kände också Trollsten att hon 

blev någon som hon inte ville vara efter sin stroke, tidigare var hon mitt i livet, men nu ligger 

hon nerbäddad utan att kunna tala (Trollsten, 2010; Tropp Erblad, 1991). 

 

”Jag undrar tyst för mig själv varför de tror att jag har fel på min hörsel. Smärtsamt blir jag 

påmind om mitt handikapp.” (Trollsten, 2010, s. 103) 

 

Även Åsén känner sorg över att hon blir någon som hon inte vill vara. Hon betraktar sin 

omgivning i stället för att vara delaktig. När hon försöker kommunicera blir det ofta fel, och 

hon ger därför upp, suckar djupt och skakar på huvudet. Osäkerheten gör att hon tar sin man 

till hjälp med att tolka, när hon känner att hon inte klarar sig på egen hand (Åsén, 1992). 

 

Chock 

När Bolte Taylor, Trollsten och Åsén för första gången upptäcker sin bristande 

kommunikationsförmåga blir de chockade (Bolte Taylor, 2009; Trollsten, 2010; Åsén, 1992). 

Bolte Taylor blir otroligt förvånad när hon upptäcker att hon inte kan tala. Hon hör sin egen 

röst klart och tydligt i sitt huvud, men hon får inte fram ett ljud. Inte ens grymtningar (Bolte 

Taylor, 2009). Även Trollsten blir chockad när hon försöker tala och inte får fram ett ljud. Det 

gör att hon blir hysteriskt ledsen och börjar gråta. Hon vet inte vad som har hänt henne, ingen 

berättar för henne och hon kan inte heller fråga (Trollsten, 2010). 

 

”Jag undrar var jag är. Jag tänker att jag ska fråga någon, men märker snabbt att jag inte 

kan prata; jag öppnar munnen och försöker, men inte ett ljud får jag fram.”  

(Trollsten, 2010, s. 17) 

 

Till skillnad från Bolte Taylor, Trollsten och Åsén reagerar inte Tropp Erblad på detta sätt. I 

efterhand är hon förvånad över att hon inte fick panik och blev chockad då hon upptäckte att 

hon inte kunde tala, hon menar att det var sjukvårdspersonalens förtjänst att hon behöll sitt 

lugn. Sjukvårdspersonalen ansträngde sig och gjorde så att hon inte hann sakna sin talförmåga 

förrän hon hade fått en lugnande förklaring (Bolte Taylor, 2009; Trollsten, 2010; Tropp Erblad, 

1991; Åsén, 1992). 

 

”Alla tycktes anstränga sig för att svara på mina frågor innan jag ens hunnit tänka dem.” 

(Tropp Erblad, 1991, s. 7) 

 

Åsén upplever också en chockartad känsla när hon plötsligt inte kan tala. Hon får bara fram 

några osammanhängande ord och stavelser utan någon som helst mening. Ljud som hon inte 

kan påverka. När läkaren på akuten frågar efter hennes personnummer så kan hon det inte. 
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Hon upplever att allt är kaos och hon bara gråter. Läkaren tolkar det hon försöker säga fel, 

eftersom hon inte kan tala korrekt (Åsén, 1992). 

 

”En morgon bröt jag ihop så fort jag vaknade. Jag kunde helt plötsligt inte tala. Några 

osammanhängande ord och stavelser utan någon som helst mening bubblade ur min mun. 

Ljud som jag inte kunde påverka.” (Åsén, 1992, s. 18) 

 

Bauby berättar om hur han sakta återfår medvetandet efter stroken och ser en rullstol bredvid 

sängen. Han förstår inte att rullstolen är till honom, eftersom ingen berättat för honom om 

hans tillstånd. Han har inte heller kunnat fråga någon. Sakta går det upp för honom att stolen 

är till honom, och insikten om att hans liv är totalt förändrat gör honom chockad (Bauby, 

1997). 

 

”Plötsligt skymtade jag den förfärande verkligheten. Lika bländande som en 

atombombsexplosion. Skarpare än bilan i en giljotin.” (Bauby, 1997, s. 15) 

 

Välbefinnande 

Att bli bra bemött av sjukvårdspersonal 

Bauby och Bolte Taylor upplever att en mycket viktig del i bemötandet är att 

sjukvårdspersonalen har ögonkontakt med dem (Bauby, 1997; Bolte Taylor, 2009). Eftersom 

Bauby bara kan kommunicera med ett öga betonar han hur viktigt det är att 

sjukvårdpersonalen har ögonkontakt med honom. Han beskriver hur några i 

sjukvårdspersonalen är extra uppmärksamma på att tyda hans behov, vilket han verkligen 

uppskattar (Bauby, 1997). Något som får Bolte Taylor att känna sig trygg är att bli bemött som 

människa och inte bara som sjuk. Det här gör att hon känner sig sedd och respekterad. Hon 

beskriver speciellt en sjuksköterska som var väldigt uppmärksam på hennes behov; till 

exempel om hon var tillräckligt varm, ville ha något att dricka eller hade ont. Det här gav 

henne också trygghet, och hon beskriver hur hon svarade positivt på positiv behandling. 

Något som Bolte Taylor uppskattar är när sjukvårdspersonalen talar direkt till henne och inte 

till den som eventuellt står bredvid (Bolte Taylor, 2009). 

 

”Han talade långsamt såg mig rakt i ögonen och upprepade sig om det behövdes. Han visade 

respekt för mig som person. – även i det här tillståndet.” (Bolte Taylor, 2009, s. 92) 

 

Även Trollsten beskriver en sjuksköterska som är uppmärksam på hennes behov. Hon 

upplevde att sjuksköterskan var där för hennes skull, eftersom hon kunde se vad hon behövde. 

Sjuksköterskans omtänksamhet och vänlighet gjorde att Trollsten kände sig trygg. Det 

upplever ju även Bolte Taylor som positivt (Bolte Taylor, 2009; Trollsten, 2010). Förståelse 

och vänlighet från sjukvårdspersonalens sida är enligt Åsén också något som är viktigt för att 

hon skall känna sig trygg (Åsén, 1992). 

 

”Dr David Greer var en vänlig och omtänksam man. Han visade uppriktig förståelse för min 

situation och tog sig tid att stanna upp en stund under som hektiska arbetsdag.”  

(Bolte Taylor, 2006, s. 84) 

 

Bekräftade beröring från sjukvårdspersonal upplevs av Bolte Taylor som positivt och 

stärkande. Kommunikationen förstärktes av beröringen och gjorde att hon kände sig trygg. En 

läkare uppfattades av Bolte Taylor som speciellt omtänksam och vänlig. Han tog sig tid att 
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stanna upp en stund, talade tydligt och mjukt, samt rörde vid hennes arm för att försäkra 

henne om att allt skulle bli bra igen (Bolte Taylor, 2006). 

 

”Han rörde vid min arm för att försäkra mig om att jag skulle bli bra igen.”  

(Bolte Taylor, 2006, s. 84) 

 

Tacksamhet 

Bauby, Bolte Taylor och Trollsten känner tacksamhet inför engagerad och hjälpsam 

sjukvårdspersonal vilket är positivt för deras välbefinnande, och resulterar i en bättre vård 

(Bauby, 1997; Bolte Taylor, 2009; Trollsten, 2010). Bauby uttrycker tacksamhet inför 

sjukvårdspersonal som verkligen vill förstå honom och tar sig tid att tyda hans blinkningar. 

Han uttrycker speciell tacksamhet när han berättar om sin logoped, som konstruerat den typ 

av alfabete som gör att han kan konversera med sin omvärld (Bauby, 1997). Bolte Taylor 

känner tacksamhet över att sjukvårdspersonalen bemöter henne på ett respektfullt sätt. Hon 

beskriver hur hon får energi av sjukvårdspersonal som uppmärksammar hennes behov, och ser 

henne som en människa och inte som en skadad person som är dum i huvudet. Hon känner 

också tacksamhet över att få ett leende, och hjälp till att hitta en bekväm ställning. Även 

känslan av att veta att sjukvårdspersonalen stannar hos henne tills de är säkra på att hon inte 

längre behöver någon hjälp, gör att hon känner trygghet och tacksamhet (Bolte Taylor, 2009). 

 

”På identitetsbrickan som Sandrine har fastnålad på sin vita rock står det ”logoped”, men de 

bör utläsas ”skyddsängel”. Det är hon som konstruerat den kontaktkod som gör att jag inte 

behöver vara avskuren från världen.” (Bauby, 1997, s. 44) 

 

Trollsten känner tacksamhet över att sjukvårdspersonalen engagerar sig i henne och är 

uppmärksam på små saker i omvårdnaden, som gör stor skillnad för henne. Till exempel som 

att uppmärksamma om hon har ont i oväntade situationer, och gör något åt det (Trollsten, 

2010). Åsén uppskattar när de som talar till henne är tydliga och repeterar det de sagt flera 

gånger (Åsén, 1992). 

 

”Jag behöver inte den jobbiga duschvagnen längre utan har i stället en duschstol med hål för 

rumpan. Det blev bestämt igår, det var sjuksköterskan Lena som led med mig när hon märkte 

hur ont jag hade när jag låg på duschvagnen och som hade föreslagit att vi skulle pröva med 

duschstolen i stället.” (Trollsten, 2010, s. 24) 

 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Syftet med den här studien är att ur ett patientperspektiv belysa upplevelser av 

kommunikationssvårigheter som kan uppstå efter en stroke. För att få fram personernas egna 

upplevelser analyserades därför självbiografiska böcker. Tanken med valet av självbiografier, 

och inte intervjuer, är att patienterna i lugn och ro fått tid på sig att reflektera över sina 

upplevelser och utan tidspress få ner sina tankar i skrift. För att inte resultatet skulle färgas av 

anhörigas tankar kring patientens situation, valdes enbart rena självbiografier ut. Böckerna 
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innehåller alltså inga tankar och reflektioner från anhöriga, utan belyser bara patientens egen 

upplevelse, enligt studiens syfte. Det här stärker studiens validitet, eftersom en primärkälla är 

mer trovärdig än en sekundärkälla. För att ytterligare stärka studiens validitet används citat 

tagna direkt ut självbiografierna. Det är av stor vikt i den här typen av studie med noggrannhet 

vid analysen av självbiografierna så att materialet inte förvrängs eller feltolkas. 

 

Några av de mest grundläggande kraven på forskningen är att deltagarna skall informeras och 

ge sitt samtycke till att delta i studien. (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom självbiografierna är 

publicerade och finns tillgängliga för allmänheten, så innebär detta att författarna själva valt 

att dela med sig av sina livsberättelser. 

 

Vid litteratursökningen upptäcktes att det inte fanns så stort utbud av självbiografier. De 

böcker som valts ut är skrivna av personer med olika nationaliteter. Eftersom sjukvården ser 

olika ut i olika länder så ger urvalet en bred bild av upplevelserna av 

kommunikationssvårigheter efter en stroke. Hade självbiografier från samma land i stället 

valts ut är det sannolikt att resultatet hade blivit annorlunda. 

 

Trots att fler män än kvinnor drabbas av stroke (Ericson & Ericson, 2008) innefattar den här 

studien endast en självbiografi skriven av en man. Orsaken till det är att det inte finns fler 

självbiografier skrivna av manliga författare inom det här området. Kanske är det så att män 

generellt inte vill öppna upp sig och dela med sig av sitt liv i samma utsträckning som kvinnor. 

Hade fler av författarna till självbiografierna varit av manligt kön är det möjligt att resultatet 

blivit annorlunda. 

 

Den här studien fokuserar på kommunikationssvårigheter efter en stroke generellt. Det finns 

inget specifikt tidsperspektiv, utan studien belyser patientens upplevelser av bemötandet från 

sjukvårdpersonal och hur det känns att förlora sitt språk. Om studien i stället fokuserat på 

exempelvis de första timmarnas upplevelser efter insjuknandet, hade resultatet istället visat 

mestadels känslor av chock. Genom att inte ha något tidsperspektiv blir studiens resultat 

bredare, och visar författarnas känslor relaterat till bemötandet från sjukvårdpersonal och 

deras egna tankar i många olika situationer. 

 

För att stärka studiens validitet ytterligare lästes självbiografierna igenom på var sitt håll, för 

att sedan bearbetas och diskuteras tillsammans. Analysprocessen var till en början 

komplicerad och svår, men allteftersom de meningsbärande enheterna kondenserades, och 

teman samt subteman växte fram, blev arbetet lättare. Vid analysen av de meningsbärande 

enheterna låg fokus på både det latenta och det manifesta innehållet, för att få fram så många 

känslor och upplevelser som möjligt. 

 

Resultatdiskussion 

För samtliga författare till de analyserade självbiografierna var språket en viktig del i deras 

privat- och yrkesliv. För Bauby, som var chefredaktör på franska Elle, var språket en 

avgörande del i hans arbetsliv. En förlust av språket samt rörelseförmågan innebar också en 

förlust av hela hans yrke och identitet. Jill Bolte Taylor var hjärnforskare och har publicerat 

ett flertal artiklar. Hon beskriver ur en forskares perspektiv dagen då stroken slog till, där hon 

hela tiden söker anatomiska förklaringar och analyserar det som hände i huvudet och kroppen 

på henne. Hon scannade igenom sina egna kunskaper för att hitta en självdiagnos. Jill Bolte 

Taylor anser att stroken var det bästa som kunde hända henne. Eftersom hon var hjärnforskare 
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fick hon en speciell relation till sin stroke. Till skillnad från övriga författare upplevde hon 

stroken som något positivt. 

 

Ingrid Tropp Erblad arbetade innan hon drabbades av stroke som copywriter på en reklambyrå. 

Som copywriter är det viktigt att kunna skriva, tala för sig och sina idéer samt kunna läsa för 

att snabbt sätta sig in i saker. Den som inte kan det slås snabbt ut. Hon betonar i sin bok hur 

viktigt språket är och hur osäker hon blev när hon förlorat det. Trollsten var före insjuknandet 

framgångsrik försäkringsmäklare. Hon hade, trots att hon bara var 39 år, skaffat sig tre 

utbildningar. Utifrån den kunskapen kan man dra slutsatser att hon måste ha tyckt om att lära 

sig nya saker, och att hon måste ha läst många böcker. När hon förlorade språket förlorade 

även hon yrke och identitet. Mildred Åsén hade arbetat som lärare i 30 år när hon drabbades 

av stroke. De ämnen hon undervisade i var, enligt henne själv, riktiga ”pratämnen”: svenska, 

historia, samhällskunskap, religionskunskap och konsthistoria. Även för henne innebar 

språket en förlorad identitet. 

 

Under analysen av självbiografierna växte två teman och åtta subteman fram. Delarna som var 

mest framträdande i resultatet var hur bemötandet från sjukvårdspersonalen var samt känslor 

som uppkom efter att de förlorat språket. 

 

Dåligt bemötande från sjukvårdspersonal  

Ericson och Ericson (2008) betonar vikten av att tala tydligt, lagom fort ha tålamod i möten 

med strokedrabbade patienter. Bolte Taylor upplevde sjukvårdspersonalen som stressad, vilket 

gjorde att hon förlorade energi. För att skydda den lilla energi hon hade kvar, stängde hon av 

och slutade lyssna (Bolte Taylor, 2009). Kombinationen av stressad sjukvårdspersonal och en 

strokedrabbad patient ger inte ett bra möte. I och med att Bolte Taylor stängde av i den här 

typen av möten, blev kommunikationen omöjlig, och ingen relation kunde skapas. I Bolte 

Taylors fall blev kontakten inte bra mellan henne och sjukvårdspersonalen. Enligt 

Halldorsdottir (2008) leder dålig eller ingen kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

till att murar byggs. Patienternas välbefinnande minskar i sådana möten, och de upplever 

sjuksköterskan som oprofessionell. Det är viktigt för sjukvårdspersonal att ha kunskap om det 

här i möten med strokepatienter, för att på rätt sätt kunna bemöta och stödja denna 

patientgrupp så att bra relationer kan skapas. 

 

Trollsten och Bolte Taylor kände att sjukvårdspersonalen inte hade någon kunskap eller 

intresse gällande deras tillstånd. Sjukvårdspersonalen skrek till dem som om de vore döva 

eller gamla (Bolte Taylor, 2009; Trollsten, 2010). Enligt Ericson och Ericson (2008) är det 

viktigt att behandla strokepatienter som vuxna och inte skrika till dem. Även Eide och Eide 

(2009) beskriver hur andra kan uppfatta patienter med kommunikationssvårigheter som döva, 

vilket gör att de höjer rösten när de talar till dem. Här brister sjukvårdspersonalen i sin 

kunskap, och framstår som ointresserad och okunnig. Det är viktigt att få bort den här 

kunskapsluckan, eftersom den skapar otrygghet hos patienterna. Otryggheten kan göra att 

patienterna inte öppnar upp sig gällande vad de känner och behöver. 

  

Bauby upplevde att sjukvårdspersonalen såg ner på honom, och att de inte brydde sig om att 

ge honom information om hans tillstånd (Bauby, 1997). Janson och Sundin (2002) betonar 

vikten av att respektera patienten, och att patient och sjukvårdspersonal skall vara på samma 

nivå för att vården skall bli så bra som möjligt. För sjukvårdspersonal är det viktigt att 

respektera patienten, och inte som i Baubys fall, att se ner på honom. När patienten blir 

respektfullt bemött finns goda möjligheter att relationen utvecklas på ett bra sätt. Då 
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sjukvårdspersonalen är kunnig och har en god relation till patienten blir omvårdnaden som 

bäst. Eftersom sjukvårdspersonalen inte informerade Bauby om hans tillstånd, skapade han i 

stället själv tankar om framtiden. De var inte realistiska, och när han insåg det blev han 

mycket besviken. Att inte ge patienten information om hans/hennes tillstånd, kan göra att 

patienten skapar alltför positiva och orealistiska tankar kring sitt tillstånd och framtiden. När 

patienten sedan får reda på hur det egentligen ligger till, finns risken att patienten mår ännu 

sämre han/hon hade behövt göra om sjukvårdspersonalen hade informerat från början. Det 

kan också vara så att patienten i stället tror att situationen är värre än vad den är om han/hon 

inte får information. Det kan skapa en oro och nedstämdhet hos patienten, som är helt onödig. 

Även Trollsten upplevde att hon inte fick någon information från sjukvårdspersonalen om sitt 

tillstånd (Trollsten, 2010). Eide och Eide (2009) beskriver att det är vanligt att patienter med 

kommunikationsproblem upplever att de inte får någon information om sitt tillstånd, och vad 

som skall hända. En trolig orsak till det är fördomar och kunskapsbrist. Enligt ICN (2007) är 

det sjuksköterskan som har ansvaret för att patienten skall få den information som är 

nödvändig för att vården skall bli så bra som möjligt. 

 

Känslor vid förlorat språk  

Trollsten beskriver hur hon inte ens försöker kommunicera eftersom hon känner att ingen 

lyssnar på henne (Trollsten, 2010). Enligt Eide och Eide (2009) så är det extra viktigt att låta 

en afasidrabbad patient få vara med i samtalet. Att ha tålamod, lyssna och observera är 

centrala delar i att göra patienter med kommunikationssvårigheter delaktiga i livet. I studien 

av Pringle et al. (2010) framkom att det var mycket värdefullt för afasidrabbade att få tala och 

att andra lyssnade på dem. Det var även viktigt för personer med mycket begränsad 

kommunikationsförmåga. Tropp Erblad och Åsén beskriver också hur de ger upp i 

kommunikationssituationer, eftersom de har svårt att hitta orden och om de hittar dem så blir 

det ändå bara fel. Halldorsdottir (2008) beskriver att både sjuksköterska och patient måste 

vara aktiva i kommunikationen, för att en god kommunikation, och därmed en bro, skall 

kunna byggas. Om en av parterna inte är aktiv, byggs i stället en mur, vilket gör att kontakten 

inte utvecklas. Känslor som uppkommer när de har svårt att kommunicera är tröttsamhet, 

hopplöshet och ensamhet (Tropp Erblad, 1991; Åsén, 1992). I en studie av Dickson et al. 

(2008) framkom att svårigheter med att kommunicera och göra sig själv förstådd, gör att 

många dysartridrabbade undviker sociala sammanhang. Som sjukvårdspersonal är det viktigt 

att ge patienten positiv feedback, genom att göra patienten medveten om sina framsteg. Det 

gör att patienten motiveras till att fortsätta arbeta med språket (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Enligt Eide och Eide (2009) är det svårt att kommunicera när språket, som skapar kontakt och 

mening med tillvaron, inte fungerar som det ska. Samtliga författare till de analyserade 

självbiografierna upplevde att de blev någon annan när de förlorade språket, någon som de 

inte ville vara. De kände att de förlorade sin säkerhet, var ynkliga och i underläge (Bauby, 

1997; Bolte Taylor, 2009; Trollsten, 2010; Tropp Erblad, 1991; Åsén, 1992). Enligt 

Halldorsdottir (2008) är det viktigt att sjuksköterskan inger ett sådant förtroende hos patienten 

att patienten känner sig bekväm att tala om sina tankar och känslor, även om de kan vara 

obehagliga eller pinsamma. Här är det viktigt att visa patienten respekt. Barrow (2008) 

beskriver hur en person med afasi ändrar synen på sig själv, efter att ha drabbats av afasi, och 

ser sig själv på en lägre nivå än andra. Kommunikation är ett av människans mest 

grundläggande behov, som gör att vi mår bra och känner gemenskap med andra. I studien av 

Dickson et al. (2008) framkom att några av de som drabbats av dysartri upplevde att de inte 

kunde hänga med i samtal, vilket gjorde att de kände sig utanför.   
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Författarna till de analyserade självbiografierna upplevde att de stod passiva vid sidan av livet 

när de förlorade sitt språk. De förlorade sin identitet. Här är det viktigt som sjukvårdspersonal 

att få med berörd patientgrupp i gemenskapen, genom att få tala till dem och ta sig tid att 

lyssna på vad de har att säga. Samtliga författare till de analyserade självbiografierna 

upplevde att de inte hängde med i konversationer, eftersom de både hade svårt att hitta ord 

och uttala dem, samt att sjukvårdspersonalen talade för fort och verkade stressade (Bauby, 

1997; Bolte Taylor, 2009; Trollsten, 2010; Tropp Erblad, 1991; Åsén, 1992). Eide och Eide 

(2009) menar att det är viktigt att sjukvårdspersonalen låter patienten få tid att svara, och att 

prata om en sak i taget. Som sjukvårdspersonal är det viktigt att ta sig tid med den här 

patientgruppen, och att tänka på att tillskriva patienten fler funktionsnedsättningar än vad 

han/hon har. 

 

Bauby, Tropp Erblad och Trollsten känner sorg och hjälplöshet när de tänker tillbaka på den 

de tidigare var, och det liv de levt före stroken (Bauby, 1997; Trollsten, 2010; Tropp Erblad, 

1991). Ericson och Ericson (2008) menar att det är viktigt att bemöta patienten med respekt i 

sådana situationer, eftersom det stärker självkänslan. 

  

Bra bemötande från sjukvårdpersonal  

Bauby och Bolte Taylor uppskattade när sjukvårdspersonalen hade ögonkontakt med dem 

(Bauby, 1997; Bolte Taylor, 2009). Enligt Eide och Eide (2009) är ett exempel på god 

ickeverbal kommunikation att ha ögonkontakt utan att stirra. Att ha ögonkontakt är 

respektfullt, men kan också vara det motsatta. Ögonkontakt kan visa engagemang och intresse 

för personen, samt det som han/hon har att säga. Men även ogillande och ointresse kan skina 

igenom vid ögonkontakt. Att inte ha någon ögonkontakt alls, kan uppfattas som oengagerat. 

Exempelvis en stressad sjuksköterska som skriver på en dator samtidigt som en patient 

försöker föra ett samtal. Patienten kan då inte veta om sjuksköterskan lyssnar eller inte. Enligt 

Halldorsdottir (2008) är ett av stegen i att få en god kontakt mellan sjuksköterska och patient, 

alltså att bygga en bro, att sjuksköterskan svarar på ett så personligt och vårdande sätt att 

patienten känner sig speciell. Det här görs bland annat genom att sjuksköterskan har 

ögonkontakt och värme i rösten. 

 

Bauby, Bolte Taylor och Trollsten uppskattade när sjukvårdspersonalen var uppmärksam på 

deras behov, vilket gjorde att de kände sig trygga (Bauby, 1997; Bolte Taylor, 2009; Trollsten, 

2010). Det är i samtalet mellan sjukvårdspersonal och patient som behov identifieras, och 

utifrån det kan beslut om behandling fattas (Socialstyrelsen, 2011a). Det är mycket viktigt att 

sjukvårdspersonal och patient har en god kommunikation med varandra så att behoven blir 

tydliga. Utifrån behoven blir det sedan tydligare vilken behandling patienten behöver för att 

må bättre. Om sjukvårdspersonalen inte är uppmärksam på patientens behov, kan det leda till 

onödigt lidande för patienten. Bauby, Bolte Taylor och Trollsten var tacksamma över 

sjukvårdspersonal som engagerade sig i dem och var hjälpsamma (Bauby, 1997; Bolte Taylor, 

2009; Trollsten, 2010). Halldorsdottir (2008) beskriver hur en kontakt skapas mellan 

sjuksköterska och patient. Det är viktigt att båda aktivt deltar i både den verbala och 

ickeverbala kommunikationen för att en god kontakt skall kunna skapas. Enligt Eide och Eide 

(2009) är det viktigt för sjukvårdspersonal att förmedla respekt, tillit och hjälpsamhet, för att 

patienten skall känna sig trygg. Författarna till de analyserade självbiografierna beskrev hur 

små saker gjorde stor skillnad i deras vardag. 

 

Beröring från sjukvårdspersonal kan förmedla kontakt, sympati och omsorg (Eide & Eide, 

2009). Bolte Taylor upplevde att den typen av beröring var positiv och stärkande (Bolte 
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Taylor, 2009). I analysen framkom det att det bara var hon som nämnde beröring. Ingen annan 

beskrev det på varken ett positivt eller negativt sätt. Det är viktigt att vara medveten om att 

alla människor reagerar olika på beröring. Någon kan tycka att det är positivt, medan en annan 

kan tycka att det är negativt. Om beröring används i kommunikationen med en patient som 

inte uppskattar det, kan det vara negativt för relationen. Lyhördhet är därför viktigt. Bolte 

Taylor var också ensam om att uttrycka att hon uppskattade att sjukvårdspersonalen talade 

direkt till henne, och inte till den person som eventuellt stod bredvid. Cederborg et al. (2007) 

beskriver att sjuksköterskan ofta vänder sig anhöriga som befinner sig i rummet, i stället för 

till den strokedrabbade patienten. Om sjukvårdspersonalen inte talar direkt till patienten, utan 

över huvudet på honom/henne, känner sig patienten inte sedd och uppmärksammad. Patienten 

blir därmed förminskad. 

 

Konklusion 

Författarna till de självbiografier som har analyserats upplevde ett stort lidande då de helt eller 

delvis förlorade sin förmåga att kommunicera med sin omvärld. Förlusten av språket 

resulterade i många olika känslor, till exempel sorg, frustration, hopplöshet, underlägsenhet 

och en känsla av att förlora sig själva. Efter att de drabbats av stroke begränsades deras 

kommunikation. Det gjorde att de själva, och även andra, uppfattade dem på ett annat sätt än 

tidigare. De upplevde också att sjukvårdspersonalen i stort saknade kunskap om deras 

sjukdom, eftersom de blev bemötta på fel sätt. Det gjorde att författarna kände sig otrygga. 

Författarna kände däremot välbefinnande inför förstående, engagerad, hjälpsam och 

respektfull personal (Bauby, 1997; Bolte Taylor, 2009; Tropp Erblad, 1991; Trollsten, 2010; 

Åsén, 1992). 

 

Praktiska implikationer 

Alla yrkesgrupper inom sjukvården kan komma i kontakt med strokedrabbade patienter med 

kommunikationssvårigheter. Därför är det viktigt att veta hur denna patientgrupp upplever 

sina kommunikationssvårigheter och vad de själva anser kan underlätta kommunikationen för 

dem. Resultaten i den här studien kan även appliceras i kontakten med andra patientgrupper, 

där de har kommunikationssvårigheter. Under artikelsökningsprocessen framkom att det inte 

finns så mycket kunskap om hur strokedrabbade patienter upplever sina 

kommunikationssvårigheter. Det är viktigt att fler studier görs, eftersom det är en stor 

patientgrupp som också har rättigheten att göra sin röst hörd. För att ta reda på den här 

patientgruppens upplevelser, så skulle en intervjustudie kunna användas i framtida forskning. 
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Översikt över analyserade självbiografier  Bilaga I 
 

Författare (År) Titel Sammanfattning av boken 

Bauby, Jean-

Dominique (1997) 

Fjärilen i glaskupan Boken är en självbiografi som handlar om 

Jean-Dominique Bauby, chefredaktör för 

franska Elle, som får en stroke i 40-

årsåldern. Han kan efter detta bara röra 

sitt vänstra ögonlock, och har således 

blinkat fram sin historia. 

Bolte Taylor, Jill 

(2009) 

Min stroke Hjärnforskaren Jill Bolte Taylor 

drabbades av en stroke då ett blodkärl 

brast i vänster hjärnhalva. Förmågan att 

tala, skriva, gå och hennes minne var 

nästan helt borta. Ur en forskares 

perspektiv analyserar hon den dagen hon 

fick stroke och finner det mycket 

spännande. 
 

Trollsten, Ingrid 

(2010) 

 

Mitt andra liv: en 

berättelse om att 

drabbas av stroke  

Boken är en självbiografi som handlar om 

en kvinna som mitt i livet drabbas av en 

stroke. Hon kan efter detta inte prata 

längre, och är nästintill förlamad. Hennes 

kommunikationshjälpmedel blir en 

lightwriter. 

Tropp Erblad, Ingrid 

(1991) 

Katt börjar på S Ingrid Tropp Erblad var 46 år gamman 

och arbetade som copywriter när hon 

drabbades av stroke och fick afasi. Som 

copywriter är talet, skriften och 

läsförmågan avgörande. I boken skildras 

hennes upplevelser av att ha afasi och 

hennes berättelse om rehabiliteringen och 

vägen tillbaka. 

Åsén, Mildred 

(1992) 

Att få stroke och 

komma tillbaka 

Mildred hade arbetat som lärare i 30 år 

när drabbades av en propp i vänster 

hjärnhalva, vilket påverkade hennes tal, 

skrivande, läsande och 

orienteringsförmåga. I boken följs hennes 

väg tillbaka till arbetslivet. 
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