
besöksadress: allegatan 1 • postadress: högskolan i bor ås, 501 90 bor ås  
tel: 033-435 40 00 • webb: w w w.hb.se

Maria Nyström

i begynnelsen 
var ordet

VeteNskap för professioN 21:2012

– ett vårdvetenskapligt perspektiv på språk och afasi

Hur är det för en person att plötsligt inte kunna tala, eller att inte förstå vad andra 
säger? På vad sätt påverkar detta även de anhöriga? Den här forskningsrapporten – 
om att leva i skuggan av afasi – söker svar på dessa frågor hos personer med sådana 
erfarenheter. 
 I ett introducerande avsnitt presenteras vårdvetenskap, det ämne som forskningen 
vilar på. Därpå följer en kortfattad filosofisk och psykologisk betraktelse av männis-
kans så unika språkliga förmåga. Efter en kort översikt av hjärnskador som kan leda 
till afasi följer ett kapitel där rapportens hermeneutiska forskningsansats beskrivs. 
Därefter ägnas resten av utrymmet åt de verkliga experterna, de afasidrabbade och 
deras familjer. Resultaten av två intervjustudier presenteras i tre kapitel med fokus på 
afasins existentiella innebörd, att bistå vid afasi, samt att vara närstående. Personliga 
berättelser tolkas i ett försök att hitta både individuella variationer och gemensamma 
mönster i en tillvaro där vardagen präglas av ett allvarligt funktionshinder med varie-
rande behov av hälso- och sjukvård eller kommunala stödinsatser. 
 En av målsättningarna med rapporten – som är den tjugoförsta i serien Vetenskap 
för profession – är att bidra till förståelsekunskap hos professionella som ska ge stöd 
och hjälp i kampen för att kunna kommunicera i ett fungerande vardagsliv. En  
ytterligare målsättning är att ge röst åt människor som inte alltid blir hörda.
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FÖRETAL 

Vetenskap för profession är Högskolan i Borås devis. Den uttrycker att vi 
eftersträvar att på vetenskaplig grund och med vetenskapliga metoder be-
driva forskning riktad mot och i samarbete med det omgivande samhället. 
Vi ger aldrig avkall på vetenskaplighet, men inte heller på ambitionen att 
bidra till bättre praxis och ökad kvalitet i skilda typer av verksamheter.  

Högskolans rapportserie har följdriktigt benämningen Vetenskap för pro-
fession. Syftet med serien är att vara ett forum för att belysa och debattera 
de utmaningar som högre utbildning och forskning ställs inför för med 
parallella krav på nyttighet, profilering, bildning, risktagande, effektivitet 
och stort utrymme för den enskildes nyfikenhet. Syftet med rapportserien 
är också att skildra den breda och ofta flervetenskapliga forskning som 
bedrivs vid vårt lärosäte.  

Maria Nyström är verksam inom utbildnings- och forskningsområdet 
Integrerad vårdutveckling. Området utmärks av patientperspektiv och en 
stark humanvetenskaplig orientering. Rapporten "I begynnelsen var ordet. 
Ett vårdvetenskapligt perspektiv på språk och afasi” baseras på samtal med 
drabbade av afasi och anhöriga och visar vad som händer när den språkliga 
förmågan går förlorad. De återgivna samtalen, berättelserna och författa-
rens tolkningar ger en djup förståelse för vad det innebär att inte kunna 
kommunicera med hjälp av ord och meningar. Risken och oron för att 
samhörighet går förlorad om inga andra sätt att kommunicera kompen-
serar och tillfredsställelsen när förmågan återvänder skildras i rapporten. 

Rapporten som är den tjugoförsta i serien Vetenskap för profession 
illustrerar också god vårdvetenskaplig forskning byggd ett flervetenskapligt 
perspektiv och med en insiktsfull tolkningsansats. Den visar hur olika krav 
på forskning kan hanteras i en och samma studie. Det är viktig och 
intressant läsning som väntar.  

 
Borås 120925 
 
Björn Brorström, redaktör 
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FÖRFATTARENS FÖRORD 

Fenomenet språk har intresserat många filosofer och psykologer, men få 
har betraktat dess motsats, att förlora sitt språk. I den här rapporten berät-
tar personer med en unik erfarenhet av språkets betydelse, eftersom de vet 
hur det är att drabbas av en hjärnskada med återverkningar på den språk-
liga förmågan. De som lever tillsammans med någon som skadats i sin 
kommunikativa kapacitet berättar också om vad detta betyder för den egna 
livssituationen. Rapportens centrala tema handlar alltså om något så 
fundamentalt mänskligt som att kunna tala med varandra.  

De här berättelserna har tidigare legat till grund för tre vårdvetenskapliga 
artiklar som publicerats internationellt. Den första handlar om vad afasi 
innebär i existentiell mening, den andra riktar intresset mot professionell 
vård på patientens villkor, den tredje behandlar närståendes situation.1 

Till skillnad från artiklarna har den här rapporten en populärvetenskaplig 
karaktär. Den är skriven på svenska och ger en ganska utförlig bild av de 
data som analyserna vilar på. Jag tar också tillvara på den möjlighet till 
nyansering som bara är möjlig när man skriver på sitt första språk. Den 
röda tråden är ibland fullt synlig, men lika ofta ligger den mellan raderna 
och behöver tolkas för att det ska bli möjligt att förstå något nytt. Därför 
ägnas ett kapitel åt tolkningsfrågan och hur man bedömer tolkningars 
giltighet i en hermeneutisk studie. I ett introducerande avsnitt presenteras 
vårdvetenskap, det ämne som den här forskningen vilar på. Därpå följer en 
kortfattad filosofisk och psykologisk betraktelse av det märkliga i att de 
läten som kommer ur våra munnar, och de krumelurer som bildar 
skrivspråk, kan bära på mening och innebörd. Efter en kort översikt av 
hjärnskador som kan drabba den språkliga förmågan i kapitel två följer så 
det kapitel där den hermeneutiska forskningsansatsen beskrivs. Därefter 
ägnas resten av rapporten åt de verkliga experterna, de afasidrabbade och 
de närstående. Personliga berättelser ger en bild av en vardag i skuggan av 
ett allvarligt funktionshinder och ett beroende av såväl hälso- och sjukvård 
som kommunala stödinsatser. 

Rapporten bygger på att människor med erfarenheter av afasi vill berätta 
om sina unika upplevelser. Jag har träffat personer som varit eller är drab-
bade av afasi på flera orter i Sverige, och närstående som varit angelägna 
                                                             
1  Nyström, 2006; 2009; 2011. 
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om att deras situation också ska bli belyst. I samtliga fall har jag upplevt en 
stark vilja att berätta. Varmt tack till er alla, utan er hade varken mina 
artiklar eller den här rapporten varit möjliga. 
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INTRODUKTION 

FORSKNING INOM ÄMNET VÅRDVETENSKAP 

Inom det teoretiska ämnet vårdvetenskap riktas forskningsintresset mot 
människorna i vården, patienterna och deras närstående samt vårdare med 
olika professionsbakgrund. Den här forskningsrapporten handlar om 
människor med egna erfarenheter av afasi, som drabbad eller som när-
stående. För att förankra studierna om dem inom ämnet ges inledningsvis 
en kort beskrivning av vårdvetenskapen och dess framväxt, samt den speci-
fika ämnesutvecklingen vid Högskolan i Borås. 

Medicinsk vetenskap och vårdvetenskap – två kompletterande perspektiv 
Inom hälso- och sjukvård möts flera kunskapsområden, t.ex. medicin och 
vårdvetenskap. Den medicinska disciplinen vilar huvudsakligen på en 
naturvetenskaplig kunskapssyn där det generella betonas i högre grad än 
det individuella. Detta ligger i sin tur till grund för utvecklingen av medi-
cinska specialiteter, som kardiologi, neurologi, njurmedicin, gastro-
enterologi etc. Medicinska specialiteter kan också utgå från den kategori av 
patienter som behandlas, som kvinnor (gynekologi), barn (pediatrik) eller 
äldre (geriatrik). Det kan också handla om en samling av sjukdomstillstånd 
som behandlas inom en specialitet, till exempel psykiatri eller onkologi.  

Vårdvetenskapen hämtar inspiration från humanvetenskap för att under-
söka vad som är unikt för den enskilda människan bakom en medicinsk 
symtombild. För såväl forskning som praktiskt vårdande framhålls bety-
delsen av en individorienterad människosyn. 

Inom vård- och omsorgsyrken brukar man alltså försöka se en hel individ 
bakom symtomen. Men det har inte alltid varit så. Tydligast var tendensen 
att dela upp människan i olika delar vid tiden för den snabba samhälls-
utvecklingen i Europa för cirka hundra år sedan. Den naturvetenskapliga 
utvecklingen och den industriella revolutionen hade vid den här tiden 
börjat förändra både levnadsvillkor och kunskapssökande på ett genom-
gripande sätt. 
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Den medicinska utvecklingen tog fart när konkreta iakttagelser av män-
niskokroppen började systematiseras på ett så framgångsrikt sätt att vid-
skepligheten kring sjukdomar kunde besegras. Med hjälp av stetoskopet 
gick det att lyssna sig till hur tuberkulosen spred sig i bröstkorgen, och 
mikroskopet gjorde det möjligt att urskilja bakterier. Ännu var det långt 
till upptäckten av penicillinet, men kunskap om aseptik tillsammans med 
utvecklingen av eternarkos på 1850-talet, innebar att kunskapstillväxten 
inom kirurgin började ta fart. De medicinska framstegen kan även exemp-
lifieras med det första nobelpriset i fysik, som år 1901 gick till Wilhelm 
Röntgen.  

Genom att reda ut orsakssamband togs snart de första stegen mot fram-
gångsrik behandling av en rad sjukdomar. Utvecklingen inom diagnostik 
och behandling har sedan dess byggt på att kliniska iakttagelser vägs 
samman till hypoteser som prövas i kliniska experiment. De yrkesgrupper 
som svarade för den vårdande vården kom snart att anamma liknande 
synsätt. Läkarna gjorde sitt intåg i sjuksköterskeutbildningen och alla 
kategorier av vårdare började fungera som den medicinska disciplinens 
förlängda arm. 

Mot bakgrund av framgångarna inom medicin och teknik var det kanske 
inte så konstigt att även samhällsvetenskapligt inriktade forskare började 
arbeta med hypoteser och experiment. För att kunna genomföra syste-
matiska studier delades forskningsobjekten upp i mätbara delar. Inom den 
experimentella psykologin studerade man t.ex. hur råttors beteende kunde 
styras med hjälp av straff och belöning. Med rätt belöningssystem antog 
man att även människor kunde fostras till det som samhället behövde dem 
till. Behaviorismen proklamerades vid samma tid som George Bernard 
Shaw gjorde succé med Pygmalion 1912. Berättelsen om hur professor 
Higgins formade om blomsterflickan Eliza till en ”riktig” dam har sedan 
dess gjort sitt segertåg över västvärlden i musikalen ”My Fair Lady”. 
Tanken att man kan forma människor till önskvärt beteende är enkel och 
har rönt stor uppskattning, framför allt under 1900-talets första hälft.  

I det här intellektuella klimatet gjorde filosofen och matematikern 
Edmund Husserl entré. När han introducerade sin fenomenologi hade han 
länge bekymrat sig över att vanliga människor inte kände igen sig i den nya 
psykologin. Med sin fenomenologi betonade han vikten av att se på 
mänskliga erfarenheter ur ett helhetsperspektiv, som grund för en veten-
skap med den konkreta och ”vanliga” tillvaron som utgångspunkt.  
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I fenomenologisk mening handlar innebörder i det ”vanliga” livet om hur 
fenomen erfars av ett mänskligt medvetande. I det ”naturliga förhåll-
ningssättet” rör sig detta erfarande mellan den yttre tillvaron och det inre 
livet på ett sätt som känns självklart. Fenomenologin erbjuder fördjupad 
kunskap om hur detta fungerar, och om hur allt vi träffar på i vårt vakna 
liv tycks bära på mening och innebörd redan innan vi börjar reflektera över 
det. Det är denna omedelbara intentionala förståelse som utgör grunden 
för vår livsvärld.  

En forskare som utgår från ett livsvärldsperspektiv studerar följaktligen 
verkligheten i form av den mening som levda erfarenheter har för indivi-
den.2 Däremot studeras inte beteenden, som t.ex. inom den ovan nämnda 
behaviorismen. Intresset riktas istället mot individens berättelse. Öppna 
frågor utan givna svar får stor betydelse. 

Hur kan man då veta vad som är sant? Svaret på den frågan utgör en 
grundbult i det här synsättet. Livsvärldsperspektivets sanning kan bara 
handla om ”levd” sanning. Detta kan illustreras med en situation som de 
flesta troligen känner igen. Alla har någon gång gripits av oro, rädsla, 
vanmakt, vrede eller dylikt. Sådana känslor bygger på upplevelser av  
situationer och händelser. Om någon påpekar att känslorna inte är 
rationella, genom att till exempel antyda att personen överreagerar, leder 
detta sällan till att känslorna korrigeras. Upplevelsen är snarare den att den 
andre är okänslig och ingenting begriper. Öppna frågor gör det däremot 
möjligt att reflektera över vad det är som skapar just den här känslan. På så 
sätt blir det också möjligt att reflektera kring rimligheten i rädslor, 
aggressioner, och så vidare. En dialog med livsvärlden som grund kan alltså 
beskrivas som motsatsen till ett samtal som bara syftar till att påverka den 
andres uppfattningar. 

Livsvärldsperspektivet har fått stor betydelse för den moderna vårdveten-
skapens utveckling och möjligheterna att individanpassa vården. Betydel-
sen av detta kommer att behandlas nedan, men först några rader om 
vårdvetenskapens tidiga utveckling. 

                                                             
2  Husserl själv talade emellertid enbart om en filosofisk arbetsmetod. Med feno-

menologin ville han inte bara ge en bild av hur företeelser (fenomen) varierar i 
människors livsvärld. Han avsåg också att komma fram till fenomenets väsen, 
dess essens, dvs. den inre kärna som inte varierar.  
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Utvecklingen av ett ämne 
Den höga medellivslängden i västvärlden handlar inte bara om långa friska 
liv. Bakom de positiva siffrorna döljer sig också människor som lever länge 
med svåra sjukdomar, ibland med ett ganska omfattande lidande. 
Vårdvetenskaplig forskning syftar i vid mening till kunskap om vad detta 
innebär och de vårdbehov som följer av dessa innebörder. Forsknings-
frågorna kan också beröra komplexa samband bakom sådant som påverkar 
den medicinska behandlingen, t.ex. det som ibland kallas låg complience, 
kontakter med akutsjukvård utan synbar orsak, faktorer som påverkar 
rehabilitering i positiv eller negativ riktning och så vidare.  

Lite förenklat kan man alltså se den medicinska kunskapen som ett resultat 
av noggranna undersökningar ur ett delperspektiv, medan vårdvetenskapen 
är helhetsorienterad och inriktad mot den utsatta och lidande människan 
bakom de medicinska symtomen. Den bilden ryms inte inom en renodlat 
naturvetenskaplig kunskapssyn, och behövs därför för att komplettera den 
medicinska vården.3 

Under 1900-talets senare hälft hade man länge behandlat det som numera 
betraktas som vårdvetenskapliga frågor som common sense. Brist på 
kunskap om patientens situation hade på många håll skapat vårdkulturer 
där frågor om delaktighet, värdighet och lindrat lidande etc. var lågt 
prioriterade. Vårdvetenskaplig forskning har börjat fylla det här tom-
rummet och livsvärldsperspektivet har blivit en vanlig kunskapsteoretisk 
grund i studier av patienters, närståendes och vårdares unika erfarenheter. 

Den första tendensen till utveckling av vårdvetenskap som teoretiskt ämne 
kan dock härledas till Florence Nightingale (1969), som levde större delen 
av sitt liv under 1800-talet. Men det var först 40 år efter hennes död 1910 
som flera teoribildningar kring vård och vårdande började växa fram. Till 
en början var influenserna från psykologin tydliga. Först ut var Hildegard 
Peplau som hade studerat psykodynamisk teori vid Columbiauniversitetet i 
New York, när hon började uppmärksamma hur bortträngda känslor 
verkade överraska vuxna människor i samband med att de blev patienter. 
År 1952 publicerade hon en teori om vårdrelationer där hon lyfte fram 

                                                             
3  Patienters utsatthet har inte heller intresserat beteendevetare i någon större 

utsträckning. Inom vårdvetenskap avvisar man dock inte kunskap från andra 
ämnen. Medicinska förklaringar, psykologiska teorier eller tankar om den soci-
ala miljöns betydelse används emellertid inte som förklaringsmodeller, utan för 
att bättre förstå individen och vårdsituationen. 
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vårdens terapeutiska potential. Hon fick många efterföljare och har 
fortfarande stor betydelse, bl.a. i Latinamerika där hennes forskning finns 
översatt till spanska.  

Från 1970-talet och framåt började flera vårdteoretiker i USA hävda vikten 
av ”egna” teorier. Begreppet ”caring” kom på många håll att ersätta det 
initialt etablerade begreppet ”nursing”. Några välkända namn från den här 
tiden är Rosemarie Rizzo Parse (1981; 1987), Josephine Paterson och 
Loretta Zderad (1976).  

I Sverige hade länge det vårdvetenskapliga tänkande som introducerades av 
Katie Eriksson (1994) vid Åbo Akademi i Finland stort inflytande. Som 
exempel kan nämnas hennes teorier om lidande, där vårdlidandet utgör ett 
onödigt lidande som orsakas av brister i vården.  

Vid Högskolan i Borås var ämnesutvecklingen till en början huvudsakligen 
inspirerad av Erikssons vårdvetenskapliga teori. Vid den här tiden hade 
begreppen omvårdnad och omvårdnadsvetenskap (nursing) redan etable-
rats som beteckning på sjuksköterskans arbets- och ansvarsområde. Vid 
flertalet svenska lärosäten med sjuksköterske- och specialistutbildningar 
använde man därför ämnesbeteckningen omvårdnadsvetenskap eller, rätt 
och slätt, omvårdnad.  

Vid Högskolan i Borås valde man en annan väg genom att knyta an till 
den internationella utvecklingen inom Caring Science. Detta innebar bl.a. 
att det var patienten, inte sjuksköterskans arbete, som kom att stå i fokus. 
Lite förenklat skulle man kunna påstå att omvårdnad är ett ämne som har 
sitt ursprung i en ambition att skapa ett ”sjuksköterskeämne”, medan 
vårdvetenskap kan översättas med ”patientvetenskap” i vid mening. Detta 
innebär bl.a. att den vårdvetenskapliga forskningen är en angelägenhet för 
alla professioner med patientnära arbete. Ämnessubstansen utvecklades vid 
1980-talets slut under seminarieverksamhet, och vid 90-talets början i 
magisteruppsatser och avhandlingar som lades fram av högskolans lärare 
vid andra lärosäten.4  

                                                             
4  Trots att forskarämnesbeteckningen ofta var ”omvårdnad” vid de lärosäten som 

HB samarbetade med var det möjligt att utveckla vårdvetenskap som teoretiskt 
ämne i doktorandarbeten, eftersom dessa genomfördes på högskolan och ibland 
också handleddes av högskolans forskare. Utvecklingen inom omvårdnadsämnet 
kom dessutom att under 2000-talet successivt införliva vårdvetenskapens fokus på 
patienten. Vid flera lärosäten har man numera börjat använda vårdvetenskap som 
en övergripande beteckning för omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik, och 
som sådant kan det ibland förekomma som forskarutbildningsämne. 
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Vid tiden för millennieskiftet hade ämnet fått en mera allmän human- 
vetenskaplig profilering med betoning på ett etiskt medvetet patient- 
perspektiv. Den etiska medvetenheten och kraven på helhetssyn i vården 
innebar att de existentiella och didaktiska vårdfrågorna fick stort utrymme. 
Patientperspektivet artikulerades som en vision om att konkreta vårdåtgär-
der skulle utgå från patienters och närståendes förståelse av sin ohälsa, sin 
livssituation och sin vård. 

År 2003 var det dags för en mer publik spridning i form av en generell 
ämnesstruktur i boken Att förstå vårdvetenskap.5 Patientperspektivet för-
tydligades nu i en strävan att undvika schabloner och generaliseringar vid 
bedömning av vårdbehov, vilket konkretiserades med begreppen livsvärld, 
subjektiv kropp, vårdrelation och lidande/välbefinnande. Livsvärlds-
perspektivet har sedan dess varit centralt för den vårdvetenskapliga inrikt-
ning som dominerat vid högskolan.  

Inom hälso- och sjukvården handlar livsvärldsförankrade subjektiva 
kroppsupplevelser ofta om symtom, så som de upplevs och beskrivs av 
patienten själv. I en professionell vård som utgår från ett livsvärldsperspek-
tiv får patientens egen sjukdomsberättelse följaktligen större utrymme än 
när vården enbart domineras av ett biomedicinskt perspektiv. Det gäller att 
få en bild av hur livsvärldsförankrade vårdåtgärder kan optimera patienters 
och närståendes möjligheter till lindrat lidande, trygghet, integritet, del-
aktighet etc.  

Livsvärldsperspektivet förutsätter ett mellanmänskligt möte mellan vård-
givare och patient. En vårdrelation kan vara lång eller kort, men karaktä-
riseras alltid av professionellt engagemang. Vidare innebär vårdrelationen 
ett möte med människors lidande, men också med möjligheten till väl-
befinnande trots ohälsa. 

Efter ytterligare ett decennium har den fortsatta ämnesutvecklingen efter 
2010-talet riktats mot intervenerande studier i samverkan med vårdverk-
samhet och intresseföreningar för patienter. I takt med detta har vikten av 
                                                             
5  Den här modellen för vårdvetenskap initierades av professor Karin Dahlberg 

som vid den här tiden arbetade på Högskolan i Borås, liksom ytterligare tre av 
författarna till boken Att förstå vårdvetenskap. Boken har använts som kurslitte-
ratur i sjuksköterskeutbildningar på flera håll i Sverige, bl.a. vid Ersta Sköndal 
högskola, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Skövde, Högskolan i Väst, 
Mälardalens högskola samt vid Linnéuniversitetet. 
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samverkan över ämnes- och organisationsgränser blivit tydligare. Den 
vårdvetenskapliga profilen vid högskolan har i nuläget vuxit sig tillräckligt 
stark för att kunna ge ett väsentligt bidrag till den flervetenskaplighet som 
ofta behövs för att utveckla patientperspektivet ytterligare.  

En kunskapsteoretisk medvetenhet har också blivit något av ett signum för 
vårdvetenskaplig forskning vid högskolan. Eftersom det är vanligt att 
empiriska studier vilar på en livsvärldsansats krävs forskningsmetoder som 
gör det möjligt att beskriva och/eller tolka innebörden i data på ett nyan-
serat och meningsfullt sätt. Olika strategier för datainsamling används för 
att ge information om livsvärldens olika skiftningar i djupare bemärkelse. 
Denna information analyseras med beskrivande, jämförande eller tolkande 
metoder som utvecklas och prövas i empiriska studier.  

Kunskapsteori och tillvägagångssätt för den här forskningsrapporten 
beskrivs i kapitel tre, men innan dess är det dags att introducera forsk-
ningsområdet för den här rapporten, nämligen det mänskliga språket och 
skador på den språkliga förmågan. 
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KAPITEL 1 

MÄNNISKAN OCH SPRÅKET 

Bilden av oss människor som en biologisk art bland andra mötte länge 
motstånd. Nyfikenheten kom dock att driva våra förfäder framåt, och så 
småningom blev det omöjligt att bortse från det faktum att människan 
bara är en av många djurarter. Förmågan att utforska både oss själva och 
omvärlden gav dock viss tröst, och systematiska studier av världen och dess 
invånare ledde så småningom till att många kom att överge idén om att 
människan är Guds avbild. 

Till en början var det dock bara detaljer i skelettets och musklernas bygg-
nad som ansågs förena oss med djuren. Med Charles Darwin, som i mitten 
av 1800-talet chockerade sin samtid genom att påstå att det inte var Gud 
som skapat arterna utan gradvisa förändringar och modifikationer, blev det 
möjligt att ta ett kliv till. De stegvisa förändringarna verkade ju gynna de 
individer som bäst kunde anpassa sig till livsvillkoren, i så måtto att de 
kunde producera en livskraftig avkomma. Med denna och flera andra 
insikter i bagaget blev det angeläget med psykologiska jämförelser, och 
snart stod det klart att det finns fler likheter än skillnader mellan män-
niskan och andra däggdjursarter.  

Finns det då något kvar, som fortfarande är unikt för människan i tekni-
kens och naturvetenskapens tidevarv? Länge ansågs kapaciteten att tillverka 
redskap som exklusiv, men så småningom visade det sig att även schimpan-
ser använde bearbetade grenar som verktyg. Intresset har även riktats mot 
sociala beteenden, som förmåga till samarbete. Men man tvingades snart 
konstatera att vi inte heller är ensamma om detta. 

Men människan har utvecklat mer avancerade samarbetsformer än andra 
djurarter, och dessa kräver en nyanserad och utvecklad kommunikation. 
Och här finns det något som är både märkligt och enastående – det 
mänskliga språket. Hittills har det inte gått att finna belägg för att något 
annat djur kan kommunicera med olika sammansättningar av menings-
bärande ljud på det sätt som ger upphov till mänskliga språk. Visserligen 
kan schimpanser lära sig enkla delar av den mänskliga koden, men det 
tycks ännu inte finnas någonting som talar för att de har en egen avancerad 
kommunikationskod.  
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Språket och hjärnan 
Förmodligen var det just den språkliga förmågan som gjorde det möjligt 
för människan att konkurrera ut neandertalarna. Vid den tid då män-
niskobarn lär sig tala växer skallen så att svalget och röstorganet hamnar 
nedanför munnen, vilket är en viktig förutsättning för att producera 
språkljud med hjälp av tungan och svalget. Denna utveckling skedde inte 
hos schimpanser, och fossila fynd ger vid handen att det är tveksamt om 
neandertalarna hade sådana förutsättningar.  

Den moderna människan har en genomsnittlig hjärnvolym på 1400 kubik-
centimeter. Den är nästan tre gånger så stor som en gorillahjärna, vilket 
förstås har betydelse för både begåvning och beteende. Hos flertalet djur 
råder ett tydligt förhållande mellan hjärnans och kroppens storlek. 
Människan har dock, både relativt och absolut sett, större hjärna än alla 
andra varelser. Den stora hjärnan är inte direkt bunden till kroppsstorlek, 
volymen beror snarare på att det finns så många kopplingar mellan hjär-
nans celler. Pann- och hjässlober upptar dessutom betydligt större plats än 
hos andra djur, och just dessa regioner har i hög grad med den språkliga 
utvecklingen att göra.  

I den moderna människans centrala hjärnbark kan den språkliga förmågan 
grovt delas in i två områden. Den auditiva förmågan gör det möjligt att 
förstå verbala budskap, och de motoriska komponenterna gör det möjligt 
att formulera ord. Lite förenklat talar man om den auditiva fonologiska 
förmågan att förstå ord som ett fokus i bakre övre temporalloben, i ett 
område som kallas Wernickes område. Förbindelserna mellan nervcellerna 
i det här området är specialiserade för själva språkljuden. Dessa länkas 
genom association till väl inlärda mönster som motsvaras av ord. I nedersta 
delen av pannloben, vanligtvis i vänster hjärnhalva, ligger Brocas område. 
Här styrs vår förmåga att formulera ord och meningar. Talorganets rörelser 
samordnas också i Brocas område. (Betydelsen av dessa fokus blir mera 
belyst i nästa kapitel.) 

Vad är ett språk? 
Det mänskliga språket kan kombineras på en mängd olika sätt. Till skill-
nad från andra arters kommunikationsuttryck skapar det möjligheter att 
reflektera kring det förflutna och förutse saker som ännu inte har inträffat. 
Vår språkliga förmåga innebär således att vi inte är fjättrade i nuet. 
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Det finns emellertid stora skillnader mellan vardagsspråk och konstruerade 
artificiella språk som matematik och formell logik. Vardagsspråket är 
komplext och mångtydigt och kan förstås ur olika infallsvinklar. Det kan 
till exempel beskrivas som en sekvens av talade ljud, eller som skrivtecken 
på ett papper. I olika språk används ljud och teckenkombinationer på olika 
sätt för att beskriva liknande saker. Därför är det viktigt att skilja mellan 
ett ords faktiska konstruktion och den mening som finns i ordet. 

Inom semantiken studeras förhållandet mellan olika språkliga nivåer. 
Semantiken är den del av språkvetenskapen, lingvistiken, som undersöker 
hur det mänskliga språket är uppbyggt, samt hur det bildas och används. I 
syntaxen riktas intresset mot meningsuppbyggnaden, och i fonologin mot 
själva ljudet, hur vi betonar osv. Vidare intresserar sig lingvistiker för form-
läran, morfologin, för att förstå hur orden är uppbyggda och hur de kan 
böjas.  

En filosofisk riktning med rötter i lingvistiken, den s.k. strukturalismen, 
utvecklades under början av 1900-talet av kända språkvetare som Ferdi-
nand de Saussure och femtio år senare av Noam Chomsky (1976). Båda 
ägnade uppmärksamhet åt såväl strukturen som systemet av tecken. Dessa 
system skapar möjligheter att forma och förstå ett oändligt antal nya satser 
och meningar. 

En annan infallsvinkel är att beskriva språket som ett system av symboler. 
Detta perspektiv utgår ifrån idén att nästan alla ord varierar i betydelse 
beroende på sammanhanget. Det skulle nämligen vara helt felaktigt att 
påstå att ett ord alltid betyder samma sak. Av samma skäl kan inte en dator 
programmeras så att ett ord alltid ges samma mening. Något som ytter-
ligare bidrar till ordens mångfacetterade betydelse är att många uttryck är 
värdeladdade. Värdeladdade ord, som solidaritet, vacker eller altruism, ger 
ofta ett positivt budskap, medan innebörden i ord som diskriminering eller 
aggressivitet vanligtvis innebär motsatsen, trots att orden i sig faktiskt är 
neutrala.  

Att ord i själva verket inte betyder något, utan ”bara” symboliserar något, 
är en bärande tanke inom den symboliska interaktionismen. I denna 
socialpsykologiska teoribildning, med George Herbert Mead (1934) som 
viktig förgrundsgestalt, betraktas språkligheten som människans väsent-
ligaste egenskap. Enligt Mead och andra symboliska interaktionister 
formas det lilla barnets medvetande om sig själv i takt med den språkliga 
utveckling som sker i samspel med andra människor. Det är språket som 
gör oss till sociala varelser. Det lilla barnet upptäcker sig själv genom sam-
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spel med andra, och det är här som förmågan att förstå och hantera sym-
boler utvecklas.  

Språket i utvecklingspsykologin 
Hur går det då till att skapa symboler? Ord kan ju inte användas på ett helt 
individuellt sätt om man vill kommunicera med andra, och symbolisk 
innebörd skapas först när flera personer använder sig av ett ord på samma 
sätt.  

För det lilla barnet påbörjas denna process redan då föräldrarna härmar 
dess joller och talar till det med ord. Genom att peka på nallen, lampan, 
osv. får barnet hjälp att göra orden meningsbärande.  

Snart kommer två nya färdigheter som ger den tankemässiga utveck- 
lingen en skjuts framåt: att abstrahera och generalisera. Nu riktar barnet 
uppmärksamhet även mot andra personer. Samtidigt pågår en komplette-
rande process där de personer som ger barnet de första orden förlorar sina 
anletsdrag. Kvar blir uppfattningar om typiska sätt att handla, tala och vara 
på.6 Barnet har då generaliserat sig fram till olika mönster som kan til-
lämpas i nya sammanhang. Nya erfarenheter kommer på så sätt att inne-
hålla både något nytt och något välbekant. Detta begreppsliga tänkande 
utvecklas vidare under hela uppväxttiden. 

Vår unika förmåga att uttrycka oss i tal och skrift är alltså tätt förbunden 
med medvetandets förmåga att uppfatta mening och innebörd med hjälp 
av syn, hörsel, lukt, känsel, osv. Det mer avancerade nyttjandet av ord och 
grammatik är emellertid en komplicerad och sammansatt funktion, som 
också har stor betydelse för utvecklingen av ett jag. Språket gör det möjligt 
att förstå och viljemässigt hantera en situation. I vardagliga termer brukar 
vi helt enkelt tala om jaget som oss själva, vår personlighet. I andra delar av 
personligheten svarar jaget för samband mellan sinnesintryck och vilje-
styrda muskelrörelser, något som naturligtvis också får betydelse för talet.  

Hos små barn är den här förmågan förstås inte riktigt färdigutvecklad, det 
första talet innehåller huvudsakligen helhetsord. Ett enda ord kan inne-
hålla många olika meningar. Ordet mamma kan t.ex. betyda: ”jag är hung-
rig”, ”jag är rädd” eller ”jag ser dig och kommer ihåg att det brukar vara du 
                                                             
6  I denna abstraktionsprocess bygger barnet upp en kognitiv symbol för vård 

och vårdarroller (Berg, 1991). En liknande process pågår i den känslomässiga 
utvecklingen. Detta är t.ex. en central utgångspunkt i den psykoanalytiska 
objektrelationsteorin.  
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som kommer och tröstar mig”. När barnet fortsätter sin erövring av språ-
ket, och börjar tala med grammatiskt konstruerade meningar, är dessa till 
en början så konkreta att innebörden kan vara dold eller otydlig. Ett två-
årigt barn som nyss fått ett litet syskon kanske säger ”jag vill ha min nalle”, 
men menar ”Jag känner mig ensam och känslan och lukten och närheten 
av Nalle tröstar mig, därför att det påminner mig om närheten mellan mig 
och mamma som kändes så skön innan den nya babyn kom.”  

Så småningom kommer den språkliga förmågan att ge viss avskildhet från 
andra människor. Med språkets hjälp kan vi välja vad andra ska få veta om 
våra tankar. Betydelsen av detta blir tydlig i följande exempel, där den 
förmågan är satt ur funktion. Här har Johan förlorat jagets organiserande 
och strukturerande förmåga, eftersom han har drabbats av en psykos. Han 
upplever att människor kan tränga sig in i hans inre. För honom sker detta 
i form av inre röster. 

Johan berättar att han ständigt hör sin faster, trots att det är länge 
sedan han sist träffade henne. Hans faster kan även ta sig in i hans 
inre liv genom att lägga in andra människors röster i hans huvud. 
På en fråga om vad Johan tycker om sin faster, svarar han att ”sånt 
tänker jag aldrig på”. Han kan däremot bli lite arg på sina röster, 
”när jag är själv så skäller jag på dom hela tiden, dom kommenterar 
ju allt vad man säger”. Däremot skäller Johan aldrig på människor. 
Det är rösterna han är arg på, ”om personen inte vore röst så vore 
jag inte arg på’n”, förtydligar han (Nyström, 2003 s. 202).  

När Johan berättar att hans faster kan manipulera andra människors röster, 
och lägga in deras ord i hans huvud, tonar bilden av hans inre värld fram. 
Den har stora likheter med ett litet barns tankar, där fantasier kan ta över-
handen. Som små rör vi oss som regel i en värld mellan fantasi och verk-
lighet, utan fasta gränser mellan möjligt och omöjligt. Vad som är fantasi 
och vad som är verkligt kan i själva verket vara lite oklart under hela vår 
förskoletid. Under sådana omständigheter finns det inte heller några klara 
gränser mellan känsla, tanke och handling. När vi växer upp kommer 
alltmer av denna värld att anpassas till verkligheten.7 För Johan, som lever 
med en psykossjukdom, ser det emellertid ut som om världen mellan 
fantasi och verklighet finns kvar i hans inre, trots att han numera är en 
medelålders man. 

                                                             
7 Denna tolkning, som är hämtad ur Ett liv på egna villkor – Vård och omsorg vid 

psykiska funktionshinder (Nyström, 2003), är utvecklad med hjälp av Sverker 
Belins bok Schizofrenibehandling – Psykiatri på liv och död (Belin, 1987). 
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Exemplet med Johan antyder också hur viktig vår språkliga förmåga är för 
att vi ska kunna känna oss avskilda från andra människor. Detta står inte 
på något sätt i motsättning till behovet av mellanmänsklig gemenskap. Det 
är snarare så att just förmågan att vara en enskild individ är viktig i sam-
spelet med andra. Den som har diffusa gränser mellan sig själv och 
omvärlden saknar ofta denna förmåga.  

Ytterligare ett exempel på teoribildning kring språket och dess funktion 
finns inom den kognitivt inriktade psykologin. Enligt Jean Piaget (1955) 
är språket inte den enda utgångspunkten för tanken, handlingar kan ha 
minst lika stor betydelse. I Lev Vygotskys språkpsykologi (1962) betonas 
däremot själva talförmågan. Tänkandet är, enligt hans sätt att se, härlett ur 
det talade språket. Det tänkande som föregår barnets talutveckling ser han 
helt enkelt som ett tyst inre tal.  

Vygotskys teoretiska konstruktion implicerar i sin tur frågan om hur vi 
avkodar andras tal och når fram till den andres tankar. Det är just dessa 
översättningsaspekter som är centrala i Noam Chomskys lingvistiska teori. 
Den som talar ett språk kan ju använda det för att uttrycka sin mening, 
och dessutom förstå vad andra menar. Detta är i sig ett mysterium, menar 
Chomsky (1976).  

Språket som logiskt system 
Hur kommer det sig då att vi kan tolka de ljud som kommer ur någon 
annans mun som ett uttryck för hela den vidd av innebörder och idéer som 
vi människor kan förfoga över? Människans unika språkliga förmåga har 
intresserat flera filosofer. I början av 1900-talet försökte den analytiskt 
inriktade Ludvig Wittgenstein utveckla ett rent språk med hjälp av logik 
och matematik. ”Vad som alls låter sig sägas, kan sägas klart”, ett idealiskt 
språk ska vara en ren avbild av verkligheten, menade han. Enligt den tidige 
Wittgenstein (1961) var det viktigt att skilja det som kan sägas på ett 
logiskt och meningsfullt sätt från det som logiskt sett är meningslöst. Det 
senare varken kan eller bör vi tala om. Diskussioner om livets mening 
ansåg han följaktligen vara meningslösa, eftersom det inte går att bedöma 
om svaret på sådana frågor är sant. 

Senare i livet insåg han emellertid att det finns många former av språkbruk 
som inte följer logikens lagar, t.ex. frågande, fordrande eller bedjande 
satser och meningar. Han började fundera över om innebörden i ett ytt-
rande över huvud taget går att begripa om det rycks loss från sitt 
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sammanhang. I sitt första sätt att se på språkets natur lyckades han inte 
heller förklara varför vi så ofta missförstår varandra.  

I sina senare verk tog Wittgenstein avstånd från sina tidigare teser om att 
ett väl fungerande språk ska vara en ren avbildning av verkligheten. Han 
hade nämligen börjat förstå att hans första idé om att orden skulle vara 
direkt knutna till tingen på ett nästan magiskt sätt var en kraftig förenk-
ling. Innebörden i ord och meningar uppstår ju när vi använder språk, och 
vi har alla en tendens att använda ord både på ett personligt och ett 
gemensamt sätt.  

Om man vill förstå människor måste man alltså studera deras språkvanor, 
och deras sätt att tala om det som engagerar dem. Orden finns ju inte från 
början, de bildas tillsammans med våra meningssökande aktiviteter i ett 
språkspel, och på ett särskilt sätt för att vi helt enkelt har vant oss vid dem.  

Den senare Wittgenstein gjorde alltså upp med sin egen föreställning om 
att alla tecken i språket måste ha en klar och bestämd mening. Istället 
pläderade han för att meningen med ett språkligt uttryck framgår av hur vi 
brukar det för att förstå varandra. Han kom fram till att det inte finns 
några fullständiga regler för hur ord ska användas. 

Språket som existens 
För de existensfilosofiskt inriktade filosoferna är språket en viktig del av 
varat. Varseblivandet och meningsskapandet är alltid riktade mot något 
annat än sig självt, vi kan inte bara varsebli, vi måste se, höra eller känna 
något, vi kan inte bara tänka, vi måste tänka på något. När medvetandet 
riktas mot något, tillskrivs detta något en innebörd som kan uttryckas 
språkligt.  

Utan omedelbar förmåga att skapa mening går det förmodligen inte att 
orientera sig i tillvaron. När vi erfar något, erfar vi det alltså som något. 

Detta gör det möjligt att orientera sig, värdera, ta beslut, etc. Det är just 
sådana frågor som brukar intressera existensfilosoferna, och flera av dem 
ger språket en central betydelse för hur vi förstår och skapar mening. 
Meningen i vår tillvaro kan också beskrivas i termer av livsvärld. För att 
förstå livsvärldens betydelse kan man fundera över hur man påverkas av det 
som händer. Som individer har vi som bekant en tendens att förstå samma 
yttre händelser på olika sätt beroende på vilka erfarenheter vi bär med oss.  
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Enligt Merleau-Ponty (1995) har det mesta vi stöter på en sammanflätad 
betydelse för oss redan innan vi har några ord för det.8 Att tänka i katego-
rier och motsatsförhållanden är således en konstgjord uppdelning av före-
teelser som bör hanteras som helheter. När vi varseblir något, när vi tänker, 
rör oss, lyssnar och så vidare lever vi i en sammanflätad till-världen-varo, 
som Merleau-Ponty uttrycker saken. Vår kropp och vår omvärld förut-
sätter varandras existens, de ger varandra mening.  

För att vi ska kunna förstå andra människor måste vi förstås också ha en 
förmåga att kommunicera. För de flesta sker kommunikationen både med 
och utan ord, och enligt Merleau-Ponty ligger språket latent närvarande i 
många av våra erfarenheter. Den språkliga förmågan förutsätter också att vi 
kan följa gemensamma regler för symboler (ord) och grammatik. Men 
språket blir aldrig fullbordat, det uppstår ständigt nya och oväntade bety-
delser.  

Enligt Alfred Schutz (1962), är de tecken och symboler som ligger till 
grund för mellanmänsklig kommunikation redan tolkade av den som talar 
eller skriver. Vi förväntar oss helt enkelt att mottagaren ska förstå orden 
precis likadant som vi själva, och vi förlitar oss på någon form av 
tolkningsschema för tecken och symboler. Exakt förståelse är dock i grun-
den omöjlig, menar Schutz, eftersom varje person har en unik erfarenhet 
av vad just det ordet betyder. Denna unika erfarenhet är aldrig precis 
likadan för sändaren och mottagaren av ett budskap.  

Ibland behöver vi dock ett mera exakt språk, och detta är förmodligen 
orsak till att vi har så många professionella språk idag. Om det uppstår 
väldigt stora skillnader mellan hur två individer förstår ordens betydelse 
blir det ju svårt att överföra budskap. Professionella samtal, inom områden 
som teknik, medicin, juridik eller ekonomi måste alltså innehålla en täm-
ligen stor uppsättning av standardiserade abstraktioner och typifikationer 
för att inte alltför stora missförstånd ska uppstå. 

 

                                                             
8  Merleau-Ponty (2004) var influerad av Edmund Husserls intentionalitets- och 

livsvärldsteori när han introducerade idén om att mänskligt erfarande har sin 
grund i något som ligger före våra språkligt organiserade reflektioner. Männi-
skan är på så sätt ett med den värld hon lever i. Medvetandet kan inte ryckas 
loss från sitt sammanhang och studeras för sig, i form av rena medvetande-
akter, det måste ju finnas i en kropp. Kroppen och medvetandet, liksom värl-
den i stort, hör alltså ihop på ett grundläggande sätt. 
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En av hermeneutikens portalfigurer, Hans-George Gadamer (1997/ 1960), 
ger språket en fundamental betydelse när han undersöker den mänskliga 
förståelsens grundläggande villkor. För honom är det språket som bildar 
verkligheten, eftersom det bara är genom språket vi kan förmedla vår för-
ståelse av oss själva och vår existens. En annan av hermeneutikens för-
grundsgestalter, Paul Ricouer (1976), ser språket som ett samtal i vid 
mening. Det handlar inte bara om ord, satser och meningar, utan också 
om en form av regelstyrda sätt att använda språket, dvs. om diskurser. 
Ricoeur intresserar sig mest för spelet mellan orden och satserna. Enligt 
hans sätt att se är det mångtydigheten hos orden, tillsammans med det 
sammanhang som de används i, som ger dem kommunikativ kraft (Kris-
tensson-Uggla, 1994).  

Många ord i vårt vardagsspråk kan emellertid förstås på flera olika sätt, och 
flertalet missförstånd uppkommer just när människor talar med varandra. 
Därför är vi till vardags vanligtvis kloka nog att reducera ordens och 
satsernas mångtydighet genom att undvika att tala i tvetydigheter och 
metaforer. I vetenskapliga sammanhang drivs detta ännu längre. Här 
introduceras entydiga definitioner och tekniska begrepp i syfte att undvika 
språkets mångtydighet. I det poetiska språket strävar vi däremot efter just 
mångtydighet, och det som Ricoeur kallar ”överskott av mening”. Genom 
att använda orden på nya och oväntade sätt bryter poeten med språkets 
etablerade regler (ibid.). 
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KAPITEL 2 

AFASI 

Den som någon gång funderat över det fantastiska i att vi människor har 
en så väl utvecklad språklig förmåga, kan också få en glimt av hur stor 
katastrofen är för den som förlorar den förmågan. Begreppet afasi har 
sedan mitten av 1800-talet betecknat ett tillstånd som ordagrant betyder 
”inget tal”. Numera används begreppet för att beskriva en begränsad för-
måga att använda språk. Några av dem som drabbas av afasi kan plötsligt 
bli stumma, för andra förlorar orden sin vanliga betydelse, för ytterligare 
någon drabbar afasin bara vissa ord, som substantiv eller prepositioner. 
Afasi kan alltså yttra sig på många skilda sätt och med olika kombinationer 
av svårigheter. Den översikt av olika afasiformer som nu följer bygger 
huvudsakligen på boken Neuropsykologi – Normalfunktion, demenser och 
avgränsade hjärnskador (Eriksson, 2001). 

Förvärvad hjärnskada 
Den vanligaste orsaken till att en person förlorar hela eller viktiga delar av 
sin språkliga förmåga är en plötsligt uppkommen hjärnskada. Man talar 
här om förvärvad, till skillnad från medfödd, hjärnskada. Skada på hjärn-
vävnad med symtom från nervsystemet kan orsakas av en blödning, eller av 
att ett blodkärl täppts till av en blodpropp. Tillståndet brukar benämnas 
slaganfall eller stroke. En blödning i hjärnan kan också uppstå efter slag, 
trafikolyckor eller andra trauman. Sådana skador utgör en vanlig döds-
orsak, men de kan också resultera i långvarig invaliditet, t.ex. i form av 
halvsidig förlamning, förlust av talförmåga eller synfältsrubbningar. Före-
komsten av blödningar och blodproppar ökar med stigande ålder, men det 
är dessvärre inte ovanligt att medelålders och yngre människor drabbas. 
Antalet personer med egna erfarenheter av afasi varierar något med skilda 
undersökningar. Uppemot 15 000 personer i Sverige drabbas varje år av en 
hjärnskada som ger återverkningar på talförmågan.  

När en person insjuknar i stroke eller drabbas av trauma med hjärnskada 
uppstår plötsligt funktionsbortfall. Relativt ofta begränsas funktionsned-
sättningen till någon kroppsdel, t.ex. höger arm, tillsammans med svårig-
heter att uttrycka sig i tal och/eller skrift. Varje tänkbar komponent i den 
komplicerade process som gör att vi i vanliga fall kan tala, läsa och skriva 
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kan drabbas tillsammans eller var för sig. För många förbättras afasin lyck-
ligtvis redan tidigt i återhämtningsförloppet, men förbättringen kan variera 
mycket beroende på skadans omfattning. Spontanläkning brukar ske i 
relativt snabb takt upp till tre månader. Därefter dämpas läkningen, och 
efter sex månader minskar ofta de spontana förbättringarna. Det tycks 
finnas en högre tendens för yngre personer till en något bättre spontan 
återhämtning, och några studier antyder att kvinnor gör lite större fram-
steg gällande talflöde och språkförståelse än män under liknande omstän-
digheter.  

Skador i främre delen av hjärnan – Brocas område 
Om en yngre eller medelålders person drabbas av afasi är det ofta till följd 
av en skada inom Brocas område i hjärnan. Begreppet härstammar från 
den franske kirurgen och patologen Paul Broca (1824–1880) som var den 
förste att vid obduktion påvisa en skada i tredje frontalvindlingen i vänster 
hjärnhalva hos en avliden patient som varit helt stum. Brocas centrum är 
beläget i hjärnbarken (cortex) i den nedersta främre delen av pannloben i 
vänster hjärnhalva.  

I frontalloberna finns även det som inom psykologin kallas för jag-funk-
tioner, dvs. andra områden för överordnade funktioner som har med med-
vetande, omdöme, fantasi, intelligens, personlighet, osv. att göra. Dessa 
aktiveras i takt med att högre funktioner involveras i talet. När vi vill uttala 
ett ord innebär det således att Brocas centrum aktiveras, vilket i sin tur för 
med sig att ämnesomsättningen här blir betydligt högre än i övriga om-
råden av hjärnbarken.9  

Om en skada uppstår i den här regionen drabbas individen av något som 
ofta benämns expressiv eller motorisk afasi. Vid en Broca-afasi är det svårt 
att tala eftersom det bara går att få fram enstaka ord, eller inga ord alls. En 
del av de drabbade kan över huvud taget inte säga något, andra kan i stort  
 

                                                             
9 Förmågan att artikulera ord finns, liksom all annan överinlärd motorik, även 

representerad i de lägre skikt av hjärnan som styr våra muskler, det motoriska 
systemet. Här i de basala ganglierna finns det rutinmässiga programmet för 
rörelser automatiskt tillgängligt. Eftersom hjärnans motoriska organisation är 
rangordnad är det möjligt att producera ett och samma ord på flera olika sätt. 
Detta förklarar varför det kan vara svårare för individer med skador i Brocas 
centrum att producera ord som kräver en medveten viljehandling än att impul-
sivt använda svordomar eller spontant berätta om vad man ser på en bild. 
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sett bara svara på direkta tilltal, och det är vanligt att svaret bara blir en 
upprepning av de ord som fanns i frågan.  

Många kan trots svår afasi både artikulera ord och repetera det den andre 
sagt, men de lyckas inte komma vidare i ett samtal. De få ord som pro-
duceras låter normala, men det är svårt att säga något meningsfullt. Skador 
i Brocas centrum gör alltså individens tal sparsamt, trögt och fyllt av 
grammatiska fel. Intonationen, dvs. betoningen och ljudens längd, påver-
kas också. Patienten får ofta svårt att säga något mer än enstaka korta ord, 
det är framför allt svårt att själv påbörja ett yttrande. En person som 
drabbas av en skada i Broca-området är ofta hjälpt av att få konkreta och 
grammatiskt enkla frågor, som kan besvaras kortfattat, t.ex. med bara ett ja 
eller ett nej. Begränsningar i mängden samtidig information kan också 
göra det lättare att kommunicera. Det är även viktigt att ta initiativ till att 
tala när personen är tyst och behöver stöd och hjälp för att komma igång.  

Den expressiva afasin kan vara av varierande svårighetsgrad. Mindre 
omfattande skador i den vänstra pre-frontala loben kan ge upphov till 
något som kan benämnas telegramsstilsafasi. Individen kan visserligen arti-
kulera ord, men får svårt att bygga upp hela meningar. Därför blir det mest 
innehållsord. De småord som behövs för att bygga meningar faller helt 
enkelt bort. Böjningar utelämnas och många meningar saknar verb. En del 
försöker lösa problemen genom att bara tala i nutid. På så sätt slipper de 
omformuleringar till imperfekt osv.  

Förmågan att förstå när man talar och skriver kan dock vara bättre, även 
om den sällan är helt normal. Eftersom det brukar vara lite lättare att förstå 
när andra talar, har det blivit vanligt att i de här fallen tala om expressiv 
afasi. Detta är dock en missvisande term eftersom språkförståelsen ofta 
drabbas samtidigt.  

Skador i den bakre delen av hjärnan – Wernickes område 
När en individ som drabbats av stroke har passerat pensionsåldern ökar 
risken för en ännu svårare språklig störning, Wernicke-afasi. Begreppet 
härstammar från den tyske neurologen Carl Wernicke (1848–1905). Han 
visade att skador som gör det svårt att förstå ord är lokaliserade till den 
första temporala vindlingen i vänster hjärnhalva. Här har den drabbade 
personen mist den akustiska länken i sin sammansatta språkförmåga. För 
individen blir det svårt eller omöjligt att förstå vad någon annan person 
talar om eller vad man själv försöker säga. Störningar i kopplingen mellan 
förmågan att tala och förmågan att begripa medför också rubbningar i 
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andra system. Sambandet mellan de faktiska orden och dess betydelse blir 
mycket problematisk, och individen får svårt att kontrollera sitt ordförråd 
och dess inre organisation. Detta får till följd att talet ofta har normalt 
flöde, men med förväxlingar av orden, s.k. parafasier. Det är svårt att finna 
rätt ord, särskilt substantiv. Om talet är livligt och ordrikt kan det bli 
obegripligt och bisarrt och låta som ett nyskapat språk.  

Språkförståelsen är således sämre när hjärnskadan drabbar den bakre delen 
av hjärnan. Uttrycket impressiv afasi är dock vilseledande, eftersom det 
inte går att tala normalt utan att förstå ord. Med den impressiva afasin 
följer således en omfattande oförmåga att kommunicera på ett tillfreds-
ställande sätt.  

Hjärnans olika system för språklig perception och produktion är i själva 
verket så tätt sammanflätade att de ytterst sällan drabbas helt och hållet var 
för sig. Förmågan att förstå ordens innebörd och dess ljudgestalter grundar 
sig på en sammanflätning av flera olika associationsbanor. När en länk i ett 
sådant samspel sviktar kommer också andra länkar i gungning, och skadans 
effekter sprids till alla delsystem som samverkar med det skadade området. 
Förlust av förmåga att förstå innebörden i ett ord innebär ofta att det blir 
svårt att utöva självkritik, och därmed saknas ofta insikt i de egna språk-
problemen.  

Det är förstås svårt att ge en patient med Wernicke-afasi det stöd som det 
trots allt går att ge vid Broca-afasi. När en person inte kan förstå verbal 
kommunikation kan det många gånger vara bra att försöka kommunicera 
icke-verbalt, t.ex. genom att ta denne i handen och leda honom eller henne 
dit man ska gå.  

Ordglömska 
Det vanligast förekommande tecknet på svikt i hjärnfunktionerna är vanlig 
ordglömska. Svårigheter att hitta rätt ord kan observeras vid flera former av 
dysfunktion i hjärnan, t.ex. vid stress, trötthet eller alkoholpåverkan. Detta 
förekommer emellanåt helt naturligt, vilket innebär att ”vanlig” ord-
glömska, som naturligtvis också är ett viktigt symtom vid afasi, inte alltid 
ger en ledtråd till vilket område i hjärnan som är påverkat.  

Vid den anomiska afasin vet man emellertid att skadan finns i den vänstra 
hjärnhalvans temporallob, vanligtvis utanför Wernickes område. Vid 
renodlad anomisk afasi blir det framför allt svårt att komma ihåg substan-
tiv. Individen förlorar förmågan att benämna saker och företeelser, vilket 
förstås utgör ett stort hinder för ett normalt tal. Vid begränsad anomi kan 
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individen dock tala flytande, välformulerat och med normal artikulation 
och intonation. Det föreligger heller inga svårigheter att repetera ord. Men 
talet präglas av osäkerhet, blockeringar och brist på innehåll, som en följd 
av svårigheten att hitta de ord som behövs. Diffusa omskrivningar (”en sån 
där som man klipper med”, istället för sax) eller opreciserade uttryck (”en 
sån där”) kan lösa en del av problemen. Talet kommer på så sätt att låta 
normalt, men kan bli mer eller mindre innehållslöst.  

När den anomiska afasin är renodlad kan individen vara hjälpt av att få 
fonologiska ledtrådar, t.ex. i form av första ljudet i ett ord. Språkstör-
ningen berör alltså inte ljudsystemet som sådant, utan förmågan att koppla 
ett ord till en innebörd. Måttligare former av anomisk afasi behöver inte 
heller påverka möjligheten att förstå tal och skrift. Men i svårare fall är 
denna förmåga också nedsatt, individen får svårigheter både med att förstå 
ord och att hitta de ord som behövs för att framföra ett budskap.  

Semantisk afasi 
Denna afasiform är en följd av en skada i den vänstra parietallobens hjärn-
bark. Här får individen problem med att tolka språkliga uttryck med 
rumslig innebörd, eftersom betydelsen av prepositioner (under, över, 
bakom, på, osv.) gått förlorad. Innebörden i höger-vänster förväxlas vanli-
gen också. Beteckningen ”semantisk afasi” kan dock vara missvisande 
eftersom den lätt kan blandas ihop den med den anomiska afasin, ord-
glömskan. 

Lättare former av semantisk afasi är svårupptäckta eftersom den drabbade 
fortfarande kan tala flytande, adekvat, och utan problem med att hitta ord. 
Det är heller inga problem med att upprepa ord eller att förstå vad någon 
annan säger. Ibland avslöjar sig den här formen av afasi bara i en test-
situation. Om en semantisk afasi föreligger blir det svårt att följa instruk-
tioner av karaktären: rita ett kryss till höger om en cirkel. En störning i 
förmågan att tolka språkligt uttryckta rumsliga relationer går dessutom ofta 
hand i hand med svårigheter att göra en jämförelse i tanken. Det kan t.ex. 
bli svårt att lösa uppgiften: Kalle är större än Olle. Vem av dem är minst?  

Läs och skrivstörningar: alexi och agrafi 
Störningar i förmågan att läsa och skriva, dvs. alexi och agrafi, är också 
vanliga vid afasi, och de varierar med den grundläggande språkrubbningen. 
Stumheten vid Broca-afasi gör det svårt att formulera en skriven text, och 
ordförväxlingarna vid Wernicke-afasi leder till att texten blir obegriplig.  
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Vid anomisk afasi är det lika svårt att hitta substantiv i skrift som vid 
försök att ge ett muntligt budskap.  

Men läs- och skrivförmågan kan också drabbas mera direkt, och benämns 
då äkta alexi respektive agrafi. Det finns många studier av selektiv alexi och 
agrafi som ger stöd för att varje sammansatt beteende utgår från flera 
parallella och anatomiskt åtskilda nätverk av nervceller. Förmågan att 
skriva bygger t.ex. på att flera komponenter i nervsystemet samverkar. 
Ännu vet man inte exakt var i hjärnan dessa processer äger rum. Vid hjärn-
skada verkar det dock som det ibland kan vara enstaka komponenter som 
drabbas, vilket i sin tur resulterar i synnerligen varierande uttryck. För-
mågan att skriva baserar sig i grunden på associationer mellan bokstavs-
kombinationer och ord. Vid alexi och agrafi drabbas dock inte läs- och 
skrivförmågan på en så grundläggande språklig nivå som vid Broca-, 
Wernicke- eller anomisk afasi. Alexin handlar enbart om svårigheter att 
identifiera och benämna bokstäver och ord, och vid agrafi uppstår samma 
svårigheter när individen försöker skriva. Misstagen har som regel en visu-
ell prägel, individen blandar ihop bokstäver eller ord som liknar varandra 
(t.ex. bal/dal).  

En variant av samma tema brukar kallas akalkuli, och här handlar det om 
störningar i förmågan att räkna. I en ”klassisk” akalkuli förväxlas inte bok-
stäver, som vid agrafi, utan siffror. Siffertalet 96 kan läsas som 69 osv. Här 
kan det också bli svårt att tolka siffrornas relation till varandra och deras 
ordningsföljd.10  

Vård och behandling 
Vanligtvis börjar man utreda orsaken till afasi redan när en patient anlän-
der till sjukhus i samband med akut insjuknande i stroke eller trauma. Om 
syrebristen i hjärnan orsakas av en blodpropp ges numera antikoagulerande 
behandling, så kallad trombolys. Att förebygga nya hjärnskador på grund 
av högt blodtryck eller något annat som är behandlingsbart är förstås också 
angeläget.  

  

                                                             
10 Enligt Eriksson (2001) är kombinationen av alexi, agrafi och akalkuli även 

vanlig vid Alzheimers sjukdom och andra avancerade demensformer. Han 
noterar i detta sammanhang att den hjärnvindling som förmodligen är skadad 
vid dessa tillstånd, gyrus angularis, befinner sig mitt i härden för processen vid 
Alzheimers sjukdom.  
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Förutom den medicinska behandlingen bör den behandlande vården även 
innehålla rehabiliterande åtgärder så att rörelse- och talförmåga kan tränas 
upp. Det är viktigt att patienten får hjälp med att återerövra förlorade 
förmågor i allmänna rehabiliteringsåtgärder.  

Språkträningen vid afasi bör ske med hjälp av en logoped. När arbetet med 
rehabilitering vid afasi inleddes i början av 1950-talet var det mest viktigt 
att klassificera och diagnosticera den språkliga skadan. Senare har det blivit 
mera angeläget att ta hänsyn till individens handikapp i förhållande till 
hela livssituationen, så att språkträningen kan utgå från praktiska vardags-
problem.  

Kunskapsområdet bakom språkrehabilitering är utvecklat inom lingvisti-
ken. Som nämndes i förra kapitlet studerar man här språkets uppbyggnad, 
hur det bildas och uppfattas, samt hur det är uppbyggt. Från lingvistiken 
utvecklades neurolingvistiken som analyserar praktiska, semantiska och 
lingvistiska avvikelser i språket. Man har bl.a. funnit att personer med afasi 
kan ha en icke-verbal språkförmåga som till viss del kompenserar den 
språkliga bristen. 

När en person drabbas av afasi medför detta förstås många plågsamma 
konsekvenser, både för individen själv och dennes familj. Förutom de 
praktiska problemen med att inte kunna tala som förut, kan existentiella 
frågor uppstå när tillvaron plötsligt förändras i så hög grad att ingenting 
längre kan tas för givet. Innebörden av sådana konsekvenser studeras inom 
vårdvetenskap. 

Inom vårdvetenskap finns även ambitionen att ge en röst åt närstående. En 
del av dem, framför allt makar, förväntas fungera som anhörigvårdare. 
Detta kan påverka både arbetsliv och privatliv på ett förödande sätt. 
Följaktligen bör planering av vård- och behandling även inkludera den 
drabbades familj.  

Det är dessa båda områden, att leva med afasi och att vara närstående till 
en person med afasi, som forskningen i den här rapporten kommer att 
handla om. I nästa kapitel presenteras inledningsvis den forskningsansats 
som de empiriska studierna vilar på. 
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KAPITEL 3 

HERMENEUTIK 

Vetenskaplig ansats och metod 
De studier som presenteras i kapitel fyra, fem och sex vilar på en herme-
neutisk forskningsansats. Hermeneutik handlar emellertid inte om någon 
fix och färdig forskningsmetod, utan om forskarens förhållningssätt och de 
metodval som styr det konkreta tillvägagångssättet i en tolkande empirisk 
studie. Därför ges nedan en kortfattad bild av hermeneutik som kunskaps-
teori, som bakgrund till mina egna ställningstaganden i de studier om afasi 
som den här rapporten bygger på. Därefter beskrivs det konkreta tillväga-
gångssättet vid datainsamling och tolkning. 

Frågan om tolkning 
Hermeneutikens syfte har traditionellt varit att göra människor klokare i 
praxis. I empiriska studier söks däremot inte några absoluta sanningar, 
sådana finns nämligen inte, enligt ett hermeneutiskt sätt att se. Istället söks 
nya och mera fruktbara sätt att förstå de företeelser som forskningsfrågorna 
handlar om. Därmed blir frågor kring tolkningars giltighet centrala för 
empirins validitet.  

I empiriska studier med andra forskningsansatser kan man också upptäcka 
tolkningar, men här problematiseras sällan validitetsaspekten så tydligt som 
i hermeneutiska studier. Att många forskare undviker begreppet tolkning, 
även när det verkar ha relevans, har måhända att göra med att samma ord 
inte så sällan används för att antyda att någonting är subjektivt. Uttryck 
som ”det där är väl bara en tolkningsfråga” kan kanske illustrera detta syn-
sätt.11 

 

                                                             
11 Tolkningsproblemen kommer dock in i bilden vid olika tidpunkter i olika 

former av studier. För många samhälls- och humanvetare ingår ett mer eller 
mindre uttalat tolkningsarbete i själva analysarbetet, medan naturvetare väger 
olika tolkningsmöjligheter mot varandra vid formuleringen av hypoteser och i 
sökandet efter kausalitet. 
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Historisk utveckling 
I den grekiska mytologin var guden Hermes en budbärare som framförde 
och tolkade de övriga gudarnas budskap till folket. Det grekiska ordet 
”hermeneuein” översätts sedan dess med ”att tolka” (Ödman, 1994). Det 
var emellertid först under 1600-talet som ordet ”hermeneutik” kom till 
användning, i samband med att det blev angeläget att tolka juridiska och 
teologiska texter. Vid denna tid fanns det emellertid inga krav på redo-
visning av den information som en tolkning byggde på, eller vilken bär-
kraft tolkningarna egentligen hade. Konsekvenserna av detta ger Per-Johan 
Ödman (1995) en skrämmande bild av i boken Kontrasternas spel, som 
behandlar svensk mentalitetsutveckling som pedagogikhistoria. Ödman 
undersöker bl.a. hur lagföringen av 1600-talets ”häxor” gick till, och vad 
som styrde de tolkningar som ledde till avrättningar. Vad vi här får läsa är 
kanske ett embryo till den problematiska validitetsfrågan. Mer än 300 år 
senare brottas samhällsvetare och vårdvetare nämligen med frågor om vad 
som skiljer rimliga och meningsfulla tolkningar från fördomsfulla, oansva-
riga och lättsinnigt konstruerade tolkningar.  

Influenserna från den naturvetenskapliga revolutionen och upplysnings-
tiden gjorde det dock lättare att upptäcka skillnaden mellan de vidskepliga 
tolkningar som t.ex. hade lett fram till häxprocesser, och tolkningar som 
byggde på systematiska försök att förstå. I början av 1800-talet, i skuggan 
av den framväxande positivismen, introducerade den tyske teologen 
Friedrich Schleiermacher (1996/1799) en metod för tolkning av profana 
texter. En korrekt tolkning av en text förutsätter, enligt honom, att man 
lär sig så mycket som möjligt om det sammanhang där texten kommit till. 
På så sätt underlättas tolkningens nästa fas, att försöka förstå vad textens 
författare egentligen ville ha sagt med sin text. Genom att på detta sätt 
distansera sig från sig själv kunde man, enligt Schleiermacher, skapa ett 
tolkningssystem med höga sanningsanspråk.  

Mot slutet av 1800-talet fortsatte Wilhelm Dilthey arbetet med att försöka 
göra hermeneutiken accepterad inom forskarsamhället. Tillsammans med 
flera andra filosofer och samhällsvetare vägrade han att se naturveten-
skapen som det enda och överlägsna idealet för empiriska studier, och han 
framförde idén att det finns en grundläggande olikhet mellan natur- och 
humanvetenskap. Dilthey (1989/1883) ansåg att tolkningarna inom olika 
vetenskapssammanhang vilar på olika kunskapsteoretiska grunder. Enligt 
Köster (1977) anade han dock att tolkningsprocessen egentligen var mera 
komplicerad än så. Som vi snart ska se var det Martin Heidegger som 
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några tiotal år senare påpekade att det som Schleiermacher och Dilthey 
naivt tagit för självklart, inte alls var så problemfritt som det såg ut att vara. 

Det kom emellertid att dröja ända till 1900-talet innan det hermeneutiska 
intresset riktades mot frågor om mänsklig förståelse, och nu blev det 
existensfilosofer som tog över stafettpinnen. Vägen dit gick via fenome-
nologin till den existensfilosofiskt influerade hermeneutik som i Sverige 
hittills haft mest betydelse inom vissa delar av pedagogiken och vårdveten-
skapen.  

Som beskrevs på sidan 10 ville Edmund Husserl lösa problemet med att 
människor inte kände igen sig i en del av de vetenskapliga studier som fick 
så stor genomslagskraft i början av seklet. Därför ville han lägga grunden 
för en vetenskap som, istället för att fjärma sig från livsvärlden, intresserade 
sig för vad företeelser i tillvaron har för innebörd i våra medvetanden 
(Husserl, 1995/1907).  

Det var emellertid en annan filosof, Martin Heidegger (1993/1927) som, 
med hjälp av Husserls livsvärldsteori, kunde förvandla hermeneutiken från 
metodlära till existensfilosofi. Han upptäckte ett dittills förbigånget ele-
ment inom själva tolkningsprocessen. I sin analys av det mänskliga ”varat” 
(Dasein) kunde han inte komma ifrån det faktum att alla mänskliga förstå-
elseprocesser verkade vara påverkade av den förståelse man redan bar på. 
Det som vi tycker oss finna hos andra härstammar alltså i viss mån från oss 
själva.  

Följden av denna insikt blev en slags chock, hävdar Köster (1977). De 
hermeneutiker som hade försökt skapa säkra metoder för tolkning kände 
sig starkt ifrågasatta. Innebar talesättet om att ”allting är relativt” verkligen 
ett korn av sanning? Inför den frågan stod Martin Heidegger, fortsätter 
Köster, och han hade själv bidragit till att väcka den. Han kände sig också 
utmanad att borra sig in i det som verkade gåtfullt. Och han blev den 
tänkare som fann vägen till lösningen av problematiken (ibid. s. 12). 

Heidegger hade nämligen åstadkommit två saker. Han hade visat på en 
uppenbar fara samtidigt som han bidragit till ny kunskap. Vi måste 
faktiskt ha en förförståelse för att över huvud taget kunna förstå något. 
”Jag står visserligen ovetande inför ett fenomenkomplex, annars behövde 
jag inte ställa en fråga, men å andra sidan måste jag, för att över huvud 
taget kunna utforma en fråga, redan veta vad jag frågar efter (ibid s. 12).  
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Heidegger lät därmed hermeneutiken bli en förutsättning för den mänsk-
liga existensen när han introducerade en ny syn på förståelsen. Att förstå är 
inte en verksamhetsform bredvid andra. Den förståelse som vi eftersträvar 
när vi försöker lära oss faktakunskaper vilar på en djupare liggande förstå-
else. Denna djupare förståelse är inte bara en verksamhet vilken som helst. 
”En fundamental förståelseprocess ingår i själva verket i människans sätt att 
vara, d.v.s. i ”Dasein”. Den gör människan till vad hon egentligen är. Förmå-
gan att tolka och förstå är helt enkelt grundläggande för människans existens 
som just människa” (ibid s. 14).  

Människan som den förstående varelsen skiljer sig alltså från allt annat 
”varande”. Människan existerar medan tingen bara är förhanden, menar 
Heidegger.  

Till vår existens hör förstås också det faktum att vår tid som människor 
kommer att ta slut. Därför är det viktigt att vi förverkligar våra existens-
möjligheter medan vi ännu har dem. Utmaningen att ta tillvara på alla 
existensmöjligheter kompliceras dock av att vi föds in i en tradition som vi 
på något sätt måste förhålla oss till. Ibland tar vi rätt och slätt över tradit-
ionen, utan att fundera så mycket över om det finns andra möjligheter. 
”Vad som då händer är inte att människan tar över en tradition utan att 
traditionen tar över henne. Hon dras in i traditionsströmmen och låter sig 
drivas hit och dit.” Enligt Heidegger blir vi då lika träbitar som följer med 
i en vattenström. Vi slår i stenar och kanter, men vi flyter fram utan vilja 
att själva påverka och ta ansvar. Som träbitar har vi övergått från ett sant 
vara till att bli ”das man” (Benktsson, 1971).  

Det finns emellertid andra möjligheter. Varje individ kan välja att vara sig 
själv och därmed förverkliga sina existensmöjligheter. I sådana fall använ-
der vi människans unika förmåga att reflektera över sin existens och dess 
villkor. Detta gör oss beredda att ta ansvar för våra liv. Den reflekterande 
individen är dessutom medveten om sin dödlighet. Vi vet inte hur lång tid 
vi har för att förverkliga våra existensmöjligheter, och måste gripa varje 
tillfälle till det. Annars lever vi ett oegentligt liv (ibid.). 

Jag har stannat upp vid Heideggers analys av varat på grund av att den 
kom att utgöra en viktig vändpunkt i hermeneutikens utveckling under 
1900-talet (Warnke, 1995). Vara-analysen gjorde ju det tydligt att våra 
förståelseprocesser är en viktig del av vår existens, och att vi kan välja att 
förstå och hantera våra existensvillkor på olika sätt. Det går alltså inte att 
tala om sanna och riktiga tolkningar, på det sätt som t.ex. Schleiermacher 
och Dilthey gjorde, bara om olika förståelsemöjligheter. 
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Jag har i denna forskningsrapport, om att leva i skuggan av afasi, valt att 
tala om den hermeneutik som utvecklats efter Husserl och Heidegger som 
livsvärldshermeneutik. Forskningsintresset riktas mot den mänskliga exi-
stensen så som den erfars av de människor som gett mig den information 
som tolkas. 

Den livsvärldsförankrade hermeneutikens portalfigur är emellertid inte 
Heidegger utan hans närmaste adept Hans-Georg Gadamer. Enligt Köster 
(1977) hämtar Gadamer ner hermeneutiken från tänkandets höjder till det 
vanliga livets nivå. Han sätter Heideggers existensfilosofi i samspel med 
den konkreta tillvaron. I polemik med den metodinriktade hermeneutiken 
(Schleiermacher och Dilthey), och kanske framför allt med positivismen, 
ifrågasätter han möjligheten att finna en objektiv sanning. Han föreslår att 
vi, istället för att tala om sanningen med stort S, bör inse att de företeelser 
som har betydelse för oss kan förstås på flera olika sätt. De har med andra 
ord ett betydelsespelrum och flera meningshorisonter.  

Hur kan vi då förstå andra människors tankar, känslor och handlingar, och 
varför förstår vi som vi gör? Det är bland annat sådana frågor som Gada-
mer (1997/1960) behandlar i Sanning och metod, som gavs ut för första 
gången 1960. I boken behandlas flera bärande begrepp som alla rör frågan 
om hur vi människor förstår oss själva och verklighetens beskaffenhet. 

Som redan nämnts introducerade Heidegger tanken att vi måste välja hur 
vi ska förhålla oss till den tradition som vi föds in i. När Gadamer tar sig 
an samma fråga tycks han emellertid se begränsningar i våra valmöjlig-
heter. Eftersom människan är en social varelse är hon ju beroende av andra 
när hon försöker att förstå sin tillvaro. Detta innebär att all förståelse blir 
kulturberoende. Alla förståelseprocesser, och följaktligen alla vetenskapliga 
studier, är alltså, enligt Gadamers sätt att se, påverkade av den kultur och 
den tradition där de äger rum.  

Sökandet efter en metod som ger oss säker tillgång till kulturbundna 
sanningar kommer dock att förbli fåfäng. Om vi är medvetna om tradi- 
tionens betydelse kan vi emellertid undvika en del fallgropar. Genom att 
reflektera över varför vissa forskningsfrågor ställs, och hur dessa ställs, samt 
vilken metod som väljs för att besvara frågan, kan kulturens och tradition-
ens makt över en studie tonas ner. Forskare som lyckas med ett 
öppet förhållningssätt kan till exempel vidga sina vyer genom att intressera 
sig för studier som är genomförda utanför den egna forskningstraditionen. 
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Det finns emellertid en gräns för vad som är möjligt för oss människor att 
förstå. Detta gäller förstås även för den empiriskt inriktade forskaren. Det 
som inte ryms innanför våra förståelsehorisonter är och förblir meningslöst 
för oss. I en äkta dialog möts däremot människors förståelsehorisonter, och 
ett gott samtal karaktäriseras av att samtalsparterna kan lämna sina 
ursprungliga ståndpunkter. Därmed blir det möjligt att gradvis justera 
förståelsehorisonterna och uppnå en förståelse som är mera utvecklad än 
den ursprungliga. Enligt Gadamer har det då inträffat en ”horisont-
sammansmältning”. Detta behöver dock inte innebära att man är helt 
överens, snarare att man inte har fastnat i sin första insikt.  

För att vidga sina förståelsehorisonter i en empirisk forskningsprocess 
behöver man ta itu med den komplicerade frågan om hur sinnen kan öpp-
nas för nya sätt att se. Frågan om öppenhet inför nya förståelsehorisonter 
är också tätt sammanvävd med begreppet för-dom, där Gadamer fortsätter 
med Heideggers analys av medvetandets förstrukturer. 

Medvetandets förstrukturer 
Vi människor är inte några oskrivna blad eftersom vår förståelse alltid 
utgår från en förförståelse. Betydelsen av förförståelsen är central för 
Gadamer, och de ovan nämnda begreppen historicitetet, tradition samt 
horisont kan i viss mån ses som aspekter av förförståelsen.  

Med begreppet förförståelse, eller uttryckt i Gadamers mera utmanande 
terminologi, ”för-dom,” beskrivs således en grundläggande förutsättning 
för alla former av förståelse. Som vi såg redan hos Heidegger innebär detta 
att uppmärksamheten alltid är selektiv när vi ställs inför en ny företeelse. 
Vi har nämligen flera förförståelser, som visar sig i att olika tankar och 
känslor aktiveras när vi i vårt dagliga liv, eller i en empirisk studie, kon-
fronteras med nytt meningsinnehåll. Konsekvensen blir att vi egentligen 
inte kan känna till den sanna verkligheten utan bara den vi förstår med 
hjälp av vår förförståelse.  

Bakom vår förförståelse finns vår verkningshistoria. Med detta begrepp 
beskriver Gadamer den makt som traditionen utövar över oss som tillhör 
den. Traditionens auktoritet är så stark att vi är påverkade av den även när 
vi avvisar den, eller kanske framför allt just då. Den tämligen vanliga före-
teelsen att vi under en viss period i livet kan revoltera mot föräldragene-
rationens värderingar, för att några år senare finna att vi hela tiden varit 
mera lika våra föräldrar än vi från början trodde (och ville), kan kanske 
illustrera detta. 
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När vi genomför en empirisk studie är det viktigt att ha reflekterat över sin 
verkningshistoria och dess förförståelseproblematik för att kunna observera 
sin egen tendens att uppmärksamma vissa omständigheter och gå förbi 
andra. Endast så kan det bli möjligt att förstå något på ett nytt och 
annorlunda sätt än tidigare. 

Att söka efter dolda innebörder i texter och utsagor  
Hittills har jag bara berört den tyska filosofins försök att besvara frågorna 
om hur mänskligt medvetande (Husserl) och mänsklig förståelse (Hei-
degger och Gadamer) fungerar. Sist i raden av teoribildare introduceras nu 
en annan av hermeneutikens förgrundsgestalter och en välkänd fransk 
profil inom området, Paul Ricoeur.  

Ricoeur (1993) polemiserar mot Gadamer och påpekar att ett öppet för-
hållningssätt många gånger är otillräckligt för optimal förståelse. Som regel 
måste vi också förklara en text, utsaga eller handling, och dessutom leta 
efter dolda innebörder, om det ska vara möjligt att förstå mer än det 
uppenbara, anser Ricoeur. Där Gadamer ger distanseringen, det vill säga 
de ”färdiga” vetenskapliga metoderna, en alienerande funktion, menar 
Ricoeur att förklaring och förståelse bör förenas i en kritisk hermeneutik.  

Ricoeurs hermeneutiska filosofi har många gånger fått bli vägledande i 
studier där det öppna förhållningssättet inte har räckt till för att upptäcka 
förtäckta betydelser i den studerade företeelsen. Något förenklat skulle 
man kanske kunna påstå att där Gadamer framhåller vikten av att vara 
misstänksam mot sig själv och sin egen förförståelse, framhåller Ricoeur 
det produktiva i att förhålla sig misstänksam inför de dolda innebörder 
som möjligen kan finnas i ett tolkningsobjekt. Han försöker förhålla sig 
vaksam inför risken för att ett tolkningsarbete ska fastna i en sluten her-
meneutisk cirkel. Detta är en viktig orsak till att han för in förklaringar 
som en del av den kritiska reflektionen i den tolkande analysen. För 
Ricoeur (1965) utgör den psykoanalytiska drömtydningen en bra modell 
för hur ett förklarande tolkningsarbete kan gå till. 

Ricoeur influerades, liksom Gadamer, av Husserls teorier om inten- 
tionalitet och livsvärld. Han kom emellertid att föra hermeneutiken i en 
något annorlunda riktning än Heidegger och Gadamer i sitt sökande efter 
lösningar på samhälls- och humanvetenskapernas tolkningsproblem.  

Om vi lånar lite av Ricoeurs tankegångar, i försöken att förstå underlig-
gande meningar i texter eller utsagor, är utgångspunkten den att författa-
ren eller intervjupersonen kanske själv inte är tillräckligt medveten om 
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innebörden i det skrivna eller sagda för att detta ska komma till direkt 
utryck i texten eller intervjun. En forskare bör därför försöka avtäcka inne-
börder i materialet som inte är uppenbara. Här gäller det att förklara, 
tydliggöra och klargöra. Målet är visserligen förståelse, men förklarande 
moment är nödvändiga för att fördjupa förståelsen, enligt Ricoeurs sätt att 
se. De förklaringar Ricoeur (1976) talar om är dock väsensskilda från 
naturvetenskapens sökande efter kausalitet. De kan istället beskrivas som 
intentionala förklaringar som syftar till att ge en bild av bakomliggande 
ändamål, avsikter och motiv. Detta synsätt har många beröringspunkter 
med Freuds drömtydningsteori, där den egentliga innebörden i en dröm är 
dold och förvanskad (Ricoeur 1965). Innebörden i svårbegripliga utsagor 
kan följaktligen, och med fördel, belysas ytterligare med hjälp av en teori, 
varav psykoanalysen är ett exempel (se t.ex. Nyström, 2004). Orsaks-
begreppet står emellertid inte helt i motsats till ändamål, motiv och avsik-
ter. Begreppen förklara och förstå har snarare en dialektisk relation till 
varandra. 1800-talets motsättning mellan förklara, som en angelägenhet 
för naturvetenskapen, och förstå, som ett intresse för humanvetenskapen 
(Dilthey, 1989/1883), överskrids alltså i Ricoeurs hermeneutik.12  

Implikationer för empirisk forskning 
Den läsare som bara vill fundera över hur den mänskliga förståelsen  
fungerar som medvetandeakt kan stanna här, och nöja sig med att konsta-
tera att vi aldrig kan betrakta våra förståelsehorisonter utifrån. Vi kan ju 
aldrig bli helt framgångsrika i försöken att göra vår förförståelse till objekt 
för våra reflektioner. Föllesdal, Wallöe och Elster (1991) liknar detta vid 
spindelns nät. Om spindeln lever hela sitt liv inne i nätet kan den inte 
överblicka nätet utifrån. Den kan bara lära känna nätet genom att dra i de 
olika trådarna och göra sig en bild av nätets delar. Vår förståelsehorisont är 
just som ett spindelnät, menar författarna (s. 148). Vi befinner oss alltid i 
nätet och kan aldrig som åskådare se det utifrån, endast utforska det parti-
ellt från den punkt där vi befinner oss. 

  

                                                             
12  Ricoeur har även introducerat ett annat sätt att förklara innebörder i en text, 

med hjälp av strukturanalys. Här förklaras en enhet i texten av dess förhållande 
till andra enheter i den större textmassan. På så sätt kan underliggande inne-
bördsstrukturer mejslas fram (Ricoeur, 1993).  
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En forskare måste dock försöka att komma till rätta med alla de svårigheter 
som tycks vara behäftade med att försöka förstå verklighetens beskaffenhet. 
Om vi aldrig skulle utmana svårigheterna med att ta oss ur vårt eget spin-
delnät skulle det ju i princip vara både meningslöst och näst intill omöjligt 
att genomföra empiriska studier.  

Det finns också skäl att fundera över hur hermeneutisk kunskapsteori kan 
stärka ett tolkningsarbetes kvalitet trots att vi ju alla på en fundamental 
nivå kan kalla oss för vardagshermeneutiker. Som vardagshermeneutiker är 
vi ju många gånger ganska skickliga i att bringa reda i missförstånd och 
andra förståelseprocesser som krånglar (Hellesnes, 1989).  

Problemet handlar förstås om huruvida filosofisk hermeneutik enbart är att 
betrakta som existensfilosofi eller om den också kan ligga till grund för en 
forskares försök att systematisera den nya förståelse som i lyckosamma fall 
kan frambringas ur empiriska studier. Som väl redan torde ha framgått 
utgår forskningen i den här rapporten från den sistnämnda ståndpunkten. 

Men när övergår vi från att reflektera och beskriva till att tolka? I båda 
fallen måste vi ju anstränga oss för att förstå när vi väger olika förståelse-
alternativ mot varandra. Förmodligen är det fruktbart att börja tala om 
tolkning först när olika förklaringsalternativ vägs mot varandra. Den empi-
riska analysen kommer på sätt att innehålla både beskrivande och förklar-
ande moment. 

Av detta följer förstås att det inte är särskilt meningsfullt att tala om allt 
empiriskt analysarbete som tolkning, även om vissa delar av existensfilo-
sofin kan förstås på detta sätt. En viktig slutledning av detta resonemang är 
att kvaliteten i både beskrivande och tolkande studier är avhängig av hur 
väl forskaren har lyckats bemästra den i grunden olösbara förförståelse-
problematiken. En annan konsekvens är kanske att i studier av ”verklig-
heten” är det lämpligt att skilja mellan filosofi och empiri.  

Vardagshermeneutik och forskningshermeneutik 
Begreppet hermeneutik används dock på olika sätt i olika empiriska 
sammanhang. I vissa studier verkar det användas synonymt med existens-
filosofi. Sådant tänkande avslöjar sig exempelvis i metodbeskrivningar där 
författaren talar om förförståelsen som grund för sina tolkningar. Här har 
forskaren inte dragit någon gräns mellan vardagshermeneutik (existens-
filosofi) och ett vetenskapligt arbete. Sådana studier vilar på samma 
grunder som vilken berättande text som helst. 
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Som vardagshermeneutiker, dvs. som människor i ett komplicerat och 
mångfasetterat samhälle, måste vi ju ha en hygglig förmåga att förstå 
meningen i det som sker omkring oss även om det inte omedelbart är lätt 
att begripa. Det är först när vi gjort oss medvetna om vilken innebörd 
handlingar och yttranden har för oss som kan vi ta ställning till vad vi ska 
säga eller göra, precis som när vi får svar på en fråga och överväger om vi 
ska godta svaret eller inte (Hellesnes, 1989). Utan denna förmåga förlorar 
vi våra möjligheter att fungera som självständiga människor. Inom vård- 
och omsorgsarbete kan man t.ex. bli varse hur en person som är gravt 
dement eller förvirrad förlorat sig själv och sin autonomi. När viktiga delar 
av förförståelsen går förlorad förlorar tankarna sin riktning, och individen 
kan inte längre se mening och sammanhang i någonting.  

Men om vi uppfattar vår vardagshermeneutiska förmåga som en tillräcklig 
grund för ett metodologiskt tolkningsarbete uppstår problem. Och det är 
just detta som gör att jag har starka invändningar mot empiriska studier 
där förförståelsen oreflekterat används som grund för vetenskapligt tolk-
ningsarbete. 

Av det hittills sagda torde framgå att det finns olika sätt att läsa Gadamer. 
Han poängterar själv att olika läsare alltid har varierande förväntningar på 
en text. Därför ställer vi olika frågor till texten och kan finna helt skilda 
svar i samma text. Otvetydigt är dock att Gadamer i Sanning och metod 
(1997/1960) är starkt kritisk till den stora tillit som brukar komma veten-
skapliga metoder till del. Men, och detta förtjänar att upprepas, därmed 
påstår han inte att en vetenskaplig studie ska vila på ett vardagshermeneu-
tiskt förhållningssätt. Genom att åskådliggöra att människan är en 
vardagshermeneutiker har han däremot visat hur svårt det är att åstad-
komma något annat än vardagsförståelse i en studie. I min läsning blir 
Sanning och metod därmed en utmaning som innebär att vi måste ta oss an 
frågan om hur vi utvecklar metoder där vi ser något mer eller något annat 
än vår egen förförståelse i de data som analyseras.  

Alla hermeneutiskt sinnade empiriker refererar emellertid inte till Gada-
mer. Många föredrar Ricoeurs tänkande för att hitta teoretiska utgångs-
punkter för empiriska arbeten. Englund (2004) menar att just Ricoeur mer 
än andra hermeneutiskt sinnade filosofer inbjuder till att få figurera under 
rubriken ”teoretisk referensram” i akademiska uppsatser och avhandlingar. 
Hos Ricoeur finns nämligen en strävan efter att återföra hermeneutiken till 
ett vetenskapligt användbart plan. Samtidigt finns det existensfilosofiska 
tänkandet med, och det är just detta som är karaktäristiskt för Ricoeurs 
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författarskap, dvs. att han ofta bildar synteser av andra teoribildares 
tänkande. Englund tror också att det är Ricoeurs sätt att bryta med posi-
tivistiska ideal samtidigt som han sträcker ut handen mot ett synsätt som 
kräver distans till det studerade, som gör att det kan kännas tryggt att refe-
rera till honom. Han erbjuder med andra ord ett både-och.  

Ricoeur för ju också in förklaringen som ett viktigt led i det vetenskapliga 
tolkningsarbetet. Det är hans intresse för att läsa mellan raderna som gör 
att vi talar om honom som den kritiska reflektionens hermeneutiker. Det 
lite paradoxala är dock att om man bara använder Ricoeur som inspira- 
tionskälla kan man förlora en del av det kritiska förhållningssättet till sig 
själv.  

Vad är det då som bör vara vägledande i en empirisk hermeneutisk studie? 
Här måste varje forskare själv ta ställning. För mig är det viktigt att vara 
medveten om att jag som forskare också ingår i en kultur- och språk-
bakgrund. Den insikten gynnas av konfrontationer med andra menings-
horisonter (till exempel med en text eller en annan människas berättelse). 
Det är nämligen just när vi förstår något nytt som vi kan förstå vad som är 
annorlunda visavi det vi förstått tidigare. Då blir det också lättare att upp-
täcka sina egna fördomar. Men Gadamer tycks också vara medveten om att 
detta inte alltid räcker för att öppna våra sinnen. I essäsamlingen Praise of 
theory (1998) antyder han att teoretiskt stöd i tolkningsarbetet kan utgöra 
just det som behövs för att förförståelsen inte ska få härja fritt.  

Att tygla förförståelsen 
I min läsning av Gadamer är det alltså angeläget att försöka tygla sin för-
förståelse oavsett om det handlar om beskrivande eller tolkande studier. 
Kvalitetsbrister i kvalitativa studier är likafullt vanliga. Utan att nämna 
några exempel kan problematiken nog belysas med studier där författarens 
politiska uppfattningar kan anas av resultatet, eller när uppfattningar 
under en bestämd tidsepok dominerar analysarbetet. Av samma skäl är det 
inte särskilt troligt att forskaren upptäcker något nytt och oväntat i studier 
som har ett i förväg fastställt teoretiskt perspektiv. 

I vårdvetenskapliga studier förekommer det ibland att forskaren presente-
rar sig själv och sin kliniska yrkesverksamhet. En sådan presentation ger 
dock inte någon upplysning om hur forskaren har reflekterat kring sitt eget 
förhållningssätt. Däremot kan problemformulering, analys och diskussion 
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avslöja eventuella för-domar.13 Jag vågar mig till och med på att påstå att ju 
mindre verkningshistoriskt medveten och självkritisk forskaren är, ju 
lättare är det för en läsare att avslöja fördomar som forskaren själv är 
omedveten om.  

För att undvika detta är det angeläget att forskaren ägnar förförståelse-
problematiken lite extra uppmärksamhet. Det är förstås enkelt att rekom-
mendera en klädsamt självkritisk hållning, parad med en aktiv reflektion 
om hur de egna erfarenheterna har styrt val av forskningsfrågor, val av 
informanter, och kanske framför allt själva analysarbetet. Att skriva dagbok 
under den tid då forskningsprocessen pågår kan nog underlätta detta. Den 
forskare som dessutom gör sig tillgänglig för kritiska bedömningar från 
kollegor har förmodligen goda möjligheter att utveckla en del av den verk-
ningshistoriska medvetenhet som Gadamer talar om.  

Men frågan är om detta räcker. Det är ju först när vi försöker att förstå 
något nytt som vår selektiva förförståelse aktiveras. Förförståelseproble-
matiken blir därmed tydligare om vi inser att alla kritiska reflektioner, 
ensam eller tillsammans med andra, bara är en första anhalt i tyglandet av 
förförståelsen. 

När flera delstudier ingår i ett lite större projekt, som t.ex. i föreliggande 
forskningsrapport, är det viktigt att fundera över om varje delstudie ska 
vila på sina egna förutsättningar, eller om den förståelse som utvecklats ur 
de första studierna ska få styra de efterföljande. Ibland kan det handla om 
att få till stånd en kunskapsspiral, där ny kunskap bildar ny förståelse sam-
tidigt som varje nytt steg bygger vidare på redan förvärvad kunskap.  

Är det då lämpligt att den först förvärvade kunskapen assimileras och 
införlivas i så hög grad att den utgör ett självklart sätt att förstå innebörder 
i nästa delstudie? Här finns förstås inga självklara rätt eller fel. Men även 
här är det viktigt att reflektera över konsekvenserna av olika val.  

Frågan är då hur man gör när tyglandet av förförståelsen varken kan redu-
ceras till personliga funderingar eller en enkel presentation av forskarens 
yrkesbakgrund? Det räcker inte att enbart skriva ner sina inledande funde-
ringar för att i efterhand kontrollera att analysen verkligen har resulterat i 
något nytt.  
                                                             
13  Den uppmärksamme läsaren har säkert noterat att jag använder begreppen för-

dom och förförståelse synonymt. Gadamer själv talar bara om för-domar, men 
såsom en helt neutral företeelse. Det finns följaktligen både bra och dåliga för-
domar enligt hans sätt att se.  
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Förmodligen bör tyglandet ske i flera steg. Det första och enklaste steget 
handlar måhända bara om dagboksskrivande eller kritiska reflektioner till-
sammans med andra som har en hygglig bild av vad som kan tänkas 
påverka genomförandet av forskningsarbetet. I ett andra steg bör forskaren 
undersöka vad som händer när förförståelsen konfronteras med data. Och 
här kan det faktiskt vara poängfullt att släppa fram sina mest fördomsfulla 
funderingar, just för att få syn på dem.  

För den som kritiskt granskar en studie föreligger en liknande process. Om 
de olika tolkningsstegen är synliga i resultatredovisningen kan en kritisk 
läsare bedöma om forskningsrapporten ger en ny fruktbar insikt eller inte. 
Om så inte är fallet finns det skäl att fundera över om forskarens fördomar 
har fått styra tolkningsarbetet, så att validiteten i studien måste ifrågasättas. 
Eller är det så att det är den egna läsningen som är påverkad av fördomar? 

Det finns emellertid ännu en viktig förförståelsefråga att ta ställning till. 
Många empiriska studier genomförs ju inom ramen för ett akademiskt 
ämne. Hur ska då detta ämne hanteras, och vilka begrepp ska användas? I 
anslutning till denna fråga finns det också skäl att fundera över språkliga 
formuleringar. Inom vårdvetenskap dyker t.ex. språkliga schabloner upp då 
och då. Vad innebär det egentligen att bli sedd och bekräftad? Finns det 
någon konkret innebörd i att lyssna och uppmärksamma patientens behov? 
Om inte, vad avslöjar i så fall användandet av schablonartade begrepp om 
forskaren själv? Handlar det möjligen om en ängslighet inför risken att 
utmana det rådande paradigmet, eller är det bara en oförmåga att se något 
nytt visavi det som redan är accepterat som sant? Kanske är det rent av så 
att många vårdvetenskapliga studier hanterar allmänmänskliga företeelser 
och behov? Har vikten av att t.ex. lyssna, se och förstå i så fall blivit till 
dygder som mer eller mindre oreflekterat ingår i alla vårdvetares förförstå-
else? I så fall kanske vår selektiva uppmärksamhet spontant vänds mot just 
dessa innebörder i data, så att eventuella motsägelser förblir osynliga. 

Att tolka 
Efter den problematiska förförståelsefrågan är det så dags att fundera över 
själva tolkningsarbetet. Kan man lära sig att tolka vetenskapligt, och går 
det att formulera riktiga tolkningar? Dessvärre måste båda frågorna besva-
ras med nej. Att tolka handlar i princip om att göra kvalificerade gissningar 
som man prövar mot data. Och det är bara denna noggranna prövning 
som man kan lära under en forskarutbildningskurs. Själva grunden för 
gissningen måste visserligen alltid finnas i data, men en brist på känslighet 
inför dolda innebörder tillsammans med ett alltför konkret tankearbete 
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kan förmodligen utgöra hinder för ett kreativt tolkningsarbete. För den 
hermeneutiskt inriktade forskaren består således utmaningen i att utveckla 
sin egen förmåga att abstrahera mönster och strukturer i data, så att preli-
minära tolkningar kan formuleras.  

Det vetenskapliga momentet består i att dessa preliminära tolkningar, eller 
kvalificerade gissningar om man så vill, kontrolleras mot validitetskriterier. 
Preliminära tolkningar vägs både mot innehållet i data, samt mot de spratt 
som förförståelsen kan tänkas spela när vi försöker förstå något nytt. Ett 
kritiskt förhållningssätt till det egna tolkningsarbetet gör det möjligt att 
sortera bort de mest spekulativa, orimliga, meningslösa eller helt enkelt 
dåliga tolkningarna. Om forskaren vågar lita på sin förmåga att tillämpa 
validitetskriterier blir det förmodligen lättare att formulera intressanta och 
relevanta tolkningar, men ett visst mått av djärvhet tycks också behövas för 
att upptäcka det som kanske finns mellan raderna i den tillgängliga 
informationen. 

Jag återkommer nedan med förslag till validitetskriterier men först ska jag 
ge ett enkelt exempel på hermeneutik i form av en tämligen välbekant 
tolkningssituation; pusseldeckaren. Genrens drottning, Agatha Christie 
låter ju sin detektiv Hercule Poirot bygga upp ett system av tolkningar som 
han i olika steg prövar mot tillgänglig information. Hans sätt att skaffa 
information är förmodligen ett bra sätt att gå tillväga när han vill se mer än 
det uppenbara.  

Med inspiration från Gadamer går det att se hur Poirot letar efter det som 
går stick i stäv med det han redan tror sig veta. När han inleder sitt tolk-
ningsarbete skulle man faktiskt kunna tro att han har läst Sanning och 
metod. Han tillämpar med elegans och snillrikedom ett öppet förhållnings-
sätt. Poirot låter inte de allmänna föreställningarna om det aktuella 
mordoffret påverka bilden, han går istället aktivt in för att se något annat. 
Öppenheten gör det möjligt för honom att se det som är fullkomligt 
uppenbart, men som ingen annan riktigt vill se. 

Det verkar kanske lite respektlöst att jämföra en vetenskapligt tolkande 
analys med en pusseldeckare, men det är just viljan att hitta mer eller 
mindre dolda innebörder i data som driver hermeneutiskt inriktade  
forskare till alla dessa timmar av analysarbete. Och just de drastiska hän-
delserna i en deckare gör det möjligt att leka med tanken, och fundera över 
hur djärva vi egentligen vågar vara när vi formulerar de preliminära tolk-
ningar som ska ligga till grund för prövning mot empiriskt material. 
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En form av tolkning som ofta tillämpas i pusseldeckare brukar kallas good-
reason-assay. Den utgår från tanken att det alltid finns en rimlig anledning 
till en handling eller en utsaga, även om innebörden vid första påseende 
verkar orimlig. Därför måste vi tolka oss fram till ett bra skäl för just den 
utsagan eller handlingen. Utgångspunkten är förstås att människor i de 
allra flesta fall är rationella. Vi har alltså goda grunder för det vi säger eller 
företar oss, givet våra egna bevekelsegrunder (Lesche, 1971).  

En fortsatt jämförelse mellan Hercule Poirot och en forskande herme- 
neutiker antyder att det kan finnas fler beröringspunkter. Poirot tycks 
nämligen kombinera den Gadamerska öppenheten med något som 
Ricoeur kallar för ”misstankens hermeneutik”. Som vi sett tidigare före-
språkar Ricoeur en kritisk tolkning som gör det möjligt att se nya inne-
börder i förvrängda och maskerade meningsuttryck. Tolkningsakten inne-
bär, enligt Ricours sett att se, att vi samtidigt har förmåga till öppet lyss-
nande och kritiskt misstänkande. Det finns inga egentliga gränser för hur 
långt en misstanke kan drivas när forskaren formulerar sina första tentativa 
tolkningar. Gränserna kommer i nästa fas, när de preliminära tolkningar-
nas bärkraft ska prövas.14 

Att pröva tolkningars bärkraft  
I början av 1970-talet aktualiserades frågan om validitet i tolkande studier 
av en grupp forskare vid Stockholms universitet. Under ledning av Arne 
Trankell, professor i pedagogik, kom kunskaper från vittnespsykologin att 
ligga till grund för de validitetskriterier som först formulerades. Trankell 
hade redan under 1960-talet utvecklat en metod för utsageanalys inom 
svenskt rättsväsende, där vittnesmål under en juridisk process bedömdes i 
relation till sitt speciella sammanhang. Metoden inleds därför med en nog-
grann analys av hur utsagan ser ut. Därefter prövas olika möjliga upp-
komstmekanismer bakom utsagan mot relevanta bakgrundsdata. Detta 
kräver en rikt nyanserad analys av hur människor i sådana situationer 

                                                             
14  Tilläggas bör att när vi studerar utsatta människors existentiella villkor inom 

vård och omsorg finns det också mycket som inte kan jämföras med en pussel-
deckare. Den viktigaste skillnaden är förstås att en forskare som arbetar med en 
livsvärldsansats måste utgå från att informanten förmedlar bilden av sin 
sanning. Och det är bara denna sanning som är av intresse i en livsvärldsstudie. 
Som empiriskt inriktade hermeneutiker bör vi alltså inte utgå från att män-
niskor medvetet ljuger eller på något annat sätt för oss bakom ljuset.  
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brukar tänka, känna och handla, samt iakttagelser av samspelet mellan alla 
viktiga personer som hade något med uppkomstsituationen att göra 
(Trankell, 1963). 

När frågan om tolkningars validitet väl var introducerad kom intresset att 
riktas mot hermeneutikens möjligheter. Gadamers och Ricoeurs tänkande 
blev en viktig kunskapsteoretisk inspirationskälla för den spirande kvalita-
tiva metodutvecklingen inom pedagogik vid Stockholms universitet. 
Begreppet hermeneutik introducerades inom empirisk forskning när Arne 
Trankell presenterade sin studie Kvarteret Flisan, som handlade om grann-
protester mot en romsk familj i en Stockholmsförort, år 1973. Tiden efter 
andra världskriget hade inneburit minskat inflytande från den kontinentala 
filosofin, till förmån för anglosaxisk dito, vid alla svenska universitet. 
Studier utan statistisk analys var i själva verket så sällsynta inom samhälls-
vetenskap att Trankell valde att försvara Kvarteret Flisan vid ett dispu-
tationsliknande seminarium (Gustavsson, 1996). Samma år lade Per-Johan 
Ödman och Charles Westin fram sina avhandlingar inom samma forsk-
ningstradition. Ödmans avhandling handlade om innebörden i att refor-
mera en vuxenskola för romer, Charles Westin analyserade brev till en 
kuratorsspalt i en tidskrift för invandrare. Trankell, Ödman och Westin 
riktade alla intresset mot människors existentiella värld och frågan om 
validitet inom ramen för en hermeneutisk forskningstradition. De 
myntade också begreppet existentiell hermeneutik. 

Existentiella tolkningar definierades som ett försök att förstå hur männi-
skor upplever sina livsvillkor. Vi kan emellertid aldrig fullt ut förstå den 
andre. Därför kan vi inte heller räkna med att få slutgiltig bekräftelse på en 
existentiell tolkning, menar Ödman (1994). Han belyser några viktiga 
skillnader mellan tolkning av en yttre verklighet och en existentiell tolk-
ning. De betydelseangivningar vi gör i en tolkning som berör vår yttre 
tillvaro anknyter till det vi kan iakttaga. De är därför intersubjektivt 
kontrollerbara. Sådana kontrollmöjligheter föreligger inte vid existentiell 
tolkning, där forskaren försöker ange vad informanternas utsagor betyder 
som uttryck för en livssituation.  

Med sina vittnespsykologiska arbetsmetoder i bagaget argumenterade 
Trankell för att det går att ställa upp regler för prövning av bärkraften i en 
tolkning, även inom en empirisk studie. En tolkning ska först och främst 
kunna förklara väsentliga data, menade han. Forskaren bör dessutom 
kunna specificera det sammanhang av vilka data utgör olika delar samt 
ange de omständigheter som givit upphov till dem. Det andra kravet före-
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skriver att en tolkning bör vara ensam om att förklara den föreliggande 
informationen. Forskaren måste alltså undersöka om det finns några alter-
nativa sätt som lika bra, eller bättre, kan belysa innebörden i data. 

Om vi prövar tolkningar på detta sätt tangerar vi emellertid ett område 
som vanligtvis inte förknippas med kvalitativa metoder, nämligen ett 
hypotetiskt deduktivt arbetssätt. Detta brukar som bekant utmärka natur-
vetenskapliga studier. Och om vi bortser från att naturvetare arbetar med 
kvantitativa forskningsansatser går det att urskilja flera likheter mellan 
paradigmen, menar Föllesdal m.fl. (1993), som utmanar föreställningarna 
om att hermeneutik och hypotetiskt deduktiv metod står i direkt motsats-
ställning till varandra. Föllesdal m.fl. anser att enda skillnaden mellan 
naturvetaren och hermeneutikern är att den förra arbetar med kausal-
hypoteser, dvs. samband mellan orsak och verkan, medan den senare 
använder hypotetiskt deduktiv metod på meningsfullt material, dvs. interv-
juer, texter, handlingar, bilder, osv. Att tolka innebär i själva verket att 
försöka förstå bakomliggande strukturer, avsikter, motiv, värderingar eller 
dylikt bakom de data vi har tillgång till.  

När vi kommit fram till en preliminär tolkning, dvs. en kvalificerad giss-
ning som tycks stämma väl överens med innebörden i data, och som dess-
utom gör detta på ett bättre och enklare sätt än alla andra tentativa tolk-
ningsförsök, börjar vi förstå något nytt, eller i varje fall något gammalt på 
ett lite bättre sätt än tidigare. Men om vi upptäcker något som inte 
stämmer med vår preliminära tolkning måste vi fundera över andra möj-
liga sätt att förstå. Situationen är förstås parallell med den där naturvetaren 
står inför naturfenomen som är svåra att begripa, menar Föllesdal m.fl. 
Forskaren använder här både kunskap och personlig kreativitet för att 
formulera en hypotes som gör att det nya stämmer med resten av vår verk-
lighetsuppfattning.  

Ett kreativt tolkningsarbete innebär alltså att flera olika tolkningsmöjlig-
heter kan komma att förklara samma företeelser i materialet. Här är det 
förstås angeläget att vaska fram den mest meningsfulla av dem. Ibland 
behövs mera information för att kunna bedöma vilket av flera olika alter-
nativ som är mest meningsfullt. I sådana fall kan det ibland vara nödvän-
digt att återvända till forskningsfältet för ytterligare datainsamling. När så 
en huvudtolkning till sist formuleras bör den vara ensam om att ha stöd i 
materialets alla väsentliga delar.  
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Ett annat kvalitetskrav, som Gustavsson (1996) lyfter fram, är att man 
också bör leta efter det som eventuellt står i motsägelse till en tentativ 
tolkning. Idén har vissa likheter med vetenskapsfilosofen Karl Poppers 
tankar på att vetenskaplig kunskap växer genom att forskaren lägger ner 
stor ansträngning på att falsifiera sina egna hypoteser. Här gäller det att 
formulera djärva gissningar, menar Popper, och dessa bör utsättas för så 
mycket kritik som möjligt. Ansträngningar ägnas åt försöken att falsifiera 
sina egna antaganden. De antaganden som överlever alla försök till falsi-
fikation kan visserligen inte betraktas som sanningar, men de kan vara 
intressanta att arbeta vidare med. Poppers resonemang kan därmed ge en 
fingervisning om hur man kan gå tillväga för att avvisa tolkningar som 
bygger på felaktiga eller otillräckliga premisser, menar Gustavsson. 

Enligt Ödman (2004) handlar den mest grundläggande validitetsfrågan 
om den hermeneutiska cirkelns kriterium. Hur hänger våra tolkningar 
ihop, hur förhåller sig delar och helhet i relation till den information vi 
grundar våra tolkningar på, och vilken roll spelar förförståelsen? Innan vi 
lämnar frågan om validitetskriterier ska vi låta Per-Johan Ödman sam-
manfatta sina synpunkter på validitet i tolkande studier.  

Kriteriet [validitetskriteriet] inbegriper också att vi självkritiskt grans-
kar hur vi närmar oss tolkningssituationen och att vi försöker urskilja 
vår egen roll i denna och också inser att vår egen förförståelse är av-
görande för hur vi tolkar, även om denna kan vara mycket svårgrip-
bar. Vi måste i och med vår granskning av förförståelsen försöka få 
grepp om de diskursiva praktiker vi är inbegripna i och vilken inver-
kan dessa har på vårt tänkande. 

I allt detta är vi i hög grad överlämnade åt vårt omdöme, vår förmåga 
att tänka logiskt och kontextuellt men också med den öppenhet som 
fordras för att vi ska kunna urskilja de frågor materialet ställer. Det 
sistnämnda innebär att vi följer den tankeriktning som öppnas genom 
texten, att vi ger oss iväg mot ”textens gryningsland”, som Ricoeur så 
vackert formulerar det. Vi konfronterar vår egen text med texter, 
intervjuutsagor, källmaterial eller vad det nu är det handlar om och 
frågar oss: Finns det ett logiskt samband mellan mina tolkningar och 
de betydelser jag gjort mig en bild av i mina data? Kanske hittar jag 
då en passus i materialet som motsäger min tolkning, som därför 
måste modifieras. Med utgångspunkt från denna pendling mellan 
material och tolkning – som äger rum inom min egen subjektivitet 
och i konfrontation med de texter i vilka mänsklig subjektivitet 
objektiverats – avvisas och accepteras tolkningar, som så småningom 
bygger upp en helhetstolkning, med vilken jag kan jämföra de olika 
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deltolkningarna och min bild av materialet. Nu gäller Gadamers 
kriterium: ”Alla detaljers harmoni med helheten är kriteriet för 
korrekt förståelse.” Meningens omvändning gäller likaså, helheten 
måste harmoniera med detaljerna (ibid. s. 111).  

Funderingarna kring validitetsfrågan innebär alltså att vi än en gång, även 
nu med Per-Johan Ödmans hjälp, vänder tillbaka till förförståelseproble-
matiken: 

Hur kan jag då undvika att bli så förblindad av min förförståelse, att 
jag inte längre kan uppfatta vad tolkningsobjektet erbjuder mig? Hur 
kan jag undgå att göra tolkningsobjektet till en projektionsduk för 
mina önskningar, förväntningar och begär? Svaret är att det är 
mycket svårt. Mitt verkningshistoriska medvetande kan visserligen ge 
en utväg – om än bristfällig – ur dilemmat. Det verkningshistoriska 
medvetandet fungerar genom självinsikt grundad på självkritik. Jag 
kan – åtminstone fläckvis – förstå varför jag tänker som jag gör, 
vilken påverkan i mitt förflutna som medverkat till att forma mitt 
tänkande. Även om förförståelsen och dess bevekelsegrunder aldrig 
kan bli fullständigt synliga för mig, medför denna medvetenhet för-
hoppningsvis åtminstone stundtals att jag i tid lyckas undvika att 
mina värsta fördomar styr mitt tolkande. När jag tolkar en annan 
person eller en företeelse i min omvärld ställs jag alltså inte bara inför 
den andres gåta, utan också inför min egen, det tolkande subjektets 
gåta. Troligen är det så att strängt omedvetna skikt – som jag inte har 
den minsta kontroll över – måste medverka i mitt tolkningsarbete för 
att en tolkning ska kunna bli verklighet. Vid tolkning är det därför 
nödvändigt att vi förhåller oss öppna inför vår egen gåta och tar del 
av de otydliga bud den framför från ’en annan ort’. Här har vi alltså 
en definitiv gräns, som den hermeneutiska cirkeln inte kan överskrida 
(ibid. s. 112). 

Alla diskussioner om hermeneutiska kvalitetskriterier tycks alltså falla till-
baka på förförståelseproblematiken, vilket kan försätta forskaren i en räv-
sax. En mycket stark kontroll över förförståelsen kan ju faktiskt inverka 
menligt på vår förmåga till kreativitet. En ängslighet för att analysarbetet 
ska styras av förförståelsen kan ibland leda till en så stor försiktighet att den 
äventyrar känsligheten inför abstrakta innebörder i data. Då blir det också 
svårt att upptäcka dolda mönster och strukturer i de data som ska analyse-
ras. För att inte studiens resultat ska reduceras till en förkortad återgivning 
av vad informanterna sagt under forskningsintervjuerna behöver forskaren 
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balansera mellan risken att förförståelsen får okontrollerat inflytande och 
en alltför stor försiktighet som hämmar den analytiska förmågan.15 

Tillvägagångssätt i föreliggande forskningsrapport 
I min forskning om att leva med afasi, som drabbad eller som närstående, 
tillämpas en hermeneutisk forskningsansats inom ramen för livsvärlds-
förankrad vårdvetenskap. Likheterna mellan existentiell hermeneutik, 
historisk hermeneutik och livsvärldshermeneutik är dock både många och 
stora. Intresset riktas i samtliga fall mot människors livsvillkor i den tid 
och de sammanhang där de lever, och det är vanligt att en rekonstruktion 
av bakgrunden till det som människor säger tillåts kasta ljus över den 
existentiella värld som informanter i olika sammanhang låter oss ta del av. 
Det explicit artikulerade livsvärldsperspektivet i den här rapporten innebär 
alltså att människors egna sätt att beskriva ges företräde framför det som 
jag har haft möjlighet att observera i samband med intervjuer.  

  

                                                             
15  För exempel på en studie där forskaren lyckas inta ett kritiskt förhållningssätt 

till sig själv och sin egen förförståelse, utan att detta inverkar menligt på för-
mågan att konstruera meningsfulla tolkningar rekommenderas Anders 
Gustavssons studie Normalmiljön det är vi – En studie av vad det innebär att bo 
granne med förståndshandikappade (1990). Gustavsson studerade grannarnas 
reaktioner när sex förståndshandikappade personer integrerades i ett ”vanligt” 
villaområde i en mellansvensk stad i slutet av 1980-talet. Det första inte-
greringsförsöket hade misslyckats efter grannprotester. Vid det andra försöket 
tillfrågades endast de närmast berörda grannarna om sin syn på saken, för-
modligen för att undvika nya grannprotester. Därpå rapporterade lokalpressen 
att allt redan var klart för ett gruppboende, samt att alla beslut i frågan redan 
var tagna. Bland de 30 familjerna i området var tio mycket kritiska till det pla-
nerade gruppboendet. De framförde bl.a. klagomål över att planeringen hade 
skett över deras huvuden. Gustavsson arbetade i första hand med personhisto-
riska rekonstruktioner och han riktade intresset mot bakgrunden till enskilda 
individers reaktioner. Under analysarbetet systematiserades de spår som gav 
information om grannarnas sätt att reagera. Med utgångspunkt i dessa spår 
rekonstruerades de berörda personernas bakomliggande existentiella verklighet. 
Gustavsson utgick i sina preliminära tolkningar från ”tanken att det finns ett 
samband mellan en människas existentiella verklighet och hennes handlingar, 
utsagor och beteenden” (s. 35). Läsaren får inblick i hur kvalitetskriterierna 
använts, vilket skapar goda möjligheter att bedöma tolkningarnas validitet.  



HÖGSKOLAN I BORÅS 55 

Utgångspunkten är att eftersom vår verklighet består av sinnesintryck, 
tankar och känslor som i sin tur styr våra val av handlingar är vi alla unika 
individer, och det finns i princip ett oändligt antal variationer av erfaren-
heter som påverkar varje individs upplevelse av sin egen livssituation. En 
vårdare som vill förstå en afasidrabbad person och dennes närstående bör 
alltså göra upp med tanken att man som professionell alltid vet vad som är 
rätt för just den här individen.  

I föreliggande rapport söks svar på frågor om mening och innebörd i att 
leva i skuggan av afasi, samt hur vård och omsorg kan skapa trygghet och 
motivation att kämpa för såväl språk som fungerande vardagsliv. Den 
kunskap som de tre delstudierna syftar till gör det förhoppningsvis lättare 
att individualisera och planera vård- och omsorgsinsatser som utgår från 
patienters och närståendes egen förståelse av sina svårigheter och möjlig-
heter. Jag utgår således från att såväl afasidrabbade som deras närstående 
utformar sina liv utifrån hur de upplever sina livsbetingelser, inte hur deras 
verklighet ser ut i någon form av ”objektivt” avseende. Att försöka 
kontrollera sanningshalten mot en objektiv verklighet, till exempel genom 
att läsa journalanteckningar, skulle här vara direkt felaktigt.  

För att få en bild av dessa människors livsvärld har jag försökt att möta 
såväl afasidrabbade som närstående så öppet som möjligt. Målet har varit 
att förstå något nytt, även när detta går stick i stäv med mina tidigare 
insikter. Rapportens huvudpersoner är fem män och fyra kvinnor med 
egna erfarenheter av afasi. Dessutom bidrar 17 närstående med sina berät-
telser. För att få den information jag behövde intervjuades sju personer 
med erfarenheter av afasi med en öppen ingångsfråga om hur det är för 
dem att leva med svårigheter att tala, eller, beroende på det aktuella läget, 
hur det var att leva en tid med afasi? I de två andra fallen har den största 
delen av informationen hämtats ur självbiografiska publikationer som följts 
upp med en personlig intervju respektive en telefonintervju. I det sist-
nämnda fallet berättade den aktuella informantens hustru om ett så 
omfattande försämrat läge att en intervju inte längre var möjlig. Till de 
närstående ställdes frågan: hur är det att leva tillsammans med en person 
som du inte kan kommunicera med som förut? I samtliga intervjuer ställ-
des individuella följdfrågor som skapade utrymme för reflektion och för-
djupat berättande. Samtliga intervjuer, som vardera tog en till en och en 
halv timme i anspråk, spelades in på band och skrevs ut till text.16  

                                                             
16  När muntliga berättelser återges har namnen bytts ut. I två fall som bygger på 

tidigare publicerade berättelser anges de riktiga namnen.  
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Den nedskrivna informationen tolkades i ett försök att tentativt förklara 
mening och innebörd i de intervjuades berättelser. Forskning som syftar 
till att ge förslag till professionella vårdåtgärder kan emellertid inte stanna 
vid individuella berättelser. Därför jämförs de individuella fallbeskrivning-
arna med varandra för att utmynna i mer generella sammanfattande tolk-
ningar i slutet av varje kapitel. 

Analysarbetet inleddes med preliminära tolkningar. Lite förenklat kan 
dessa enligt ovan beskrivas som välgrundade gissningar som i nästa steg 
prövades mot innehållet i berättelserna. Fanns det något som stod i direkt 
motsats till den preliminära tolkningen? Fanns det andra sätt att förstå 
samma del av materialet, och var detta i så fall bättre? Den konkreta 
utgångspunkten för gissningen fanns alltså i texten, men det var viktigt att 
försöka se mönster och strukturer som inte var fullt synliga. Hittades mot-
sägelser kunde det vara fruktbart att utveckla tolkningen vidare, den 
ursprungliga tolkningsidén och motsägelsen kunde nämligen utgöra två 
sidor av samma sak. Om så inte var fallet lades den preliminära tolkningen 
åt sidan. Ett annat sätt att formulera preliminära tolkningar byggde på 
fyndet av en intressant företeelse i en del av intervjumaterialet, som gjorde 
att jag kunde leta efter liknande företeelser på andra ställen. Inte så sällan 
blev det då blivit uppenbart att samma bakomliggande mönster återkom, 
trots att den yttre gestalten såg olika ut. En ytterligare infallsvinkel bestod i 
att leta efter motiv till det som intervjupersonerna gav uttryck för (good-
reason-assay). När bilden av förutsättningarna för utsagor och handlingar 
började klarna ökade också möjligheten att förstå innebörder som inte var 
fullt uppenbara från början.  

För att minska risken att min förförståelse fick dominera tolkningsarbetet 
tillämpades flera validitetskriterier. Det viktigaste kom att bli det 
Popperinfluerade kriterium som handlar om att försöka falsifiera preli-
minära tolkningar vid kontroll mot data. Andra tolkningar/förklaringar 
undersöktes också vid varje tolkningsmoment. Konsistenskriteriet (del-
helhet) tillämpades när tolkningarna jämfördes med varandra i syfte att 
formulera en huvudtolkning för varje kapitel. Tillämpningen av validi-
tetskriterier innebar att jag i flera fall behövde återvända till intervjuperso-
nerna för kompletterande information. 

Det resultat som presenteras innehåller många existentiella tolkningar i 
form av försök att leva sig in i hur de intervjuade upplever sina livsvillkor 
(Ödman, 1994). I några fall har teorier fått tjäna som tolkningsredskap, 
  



HÖGSKOLAN I BORÅS 57 

men för att behålla livsvärldsperspektivets krav på öppenhet var det ange-
läget att vänta in i det längsta med detta, så att inte teorierna blev styrande.  

Eftersom den här rapporten handlar om att förlora språklig förmåga sätts 
många hermeneutiska principer på sin spets. Språket, ja varje ord som väljs 
för att uttrycka något, handlar ju om att tolka.  
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KAPITEL 4 

ATT FÖRLORA SIN SPRÅKLIGA FÖRMÅGA 

Om språket är nära förknippat med sökandet efter mening, som existens-
filosoferna tycks mena, verkar det rimligt att utgå ifrån att afasi innebär 
svåra existentiella utmaningar för såväl drabbade som närstående. Det 
omgivande samhällets beredskap att möta existentiella frågor sätts på hårda 
prov. I de två följande kapitlen ska vi titta lite närmare på hur människor 
med egna erfarenheter av afasi ser på detta. Med hjälp av deras berättelser 
söks även svar på frågan om hur vården och omsorgen av personer med 
afasi bör utformas. 

Först berättar människor som är eller har varit drabbade av afasi om sin 
tillvaro. I föreliggande kapitel skildrar Arvid, Gun, Ingrid, Viktor och 
Anders sina upplevelser. Deras erfarenheter återges relativt utförligt, och 
efter varje berättelse följer ett försök att tolka även det som inte kommer 
till direkt uttryck. De här fem personerna ges ganska stort utrymme, 
eftersom de berättar om relativt renodlade former av afasi. Arvid drabbades 
av plötslig oförmåga att tala, men återhämtade sig relativt snart. Guns 
historia har många likheter med Arvids, och vid tiden för intervjun kunde 
hon både tala och skriva igen, även om hon fick leta efter ord ibland. 
Ingrids afasiform hade mest impressiva inslag. Hon kunde tala flytande 
men orden blev fel. Den fjärde berättelsen handlar om Viktor, som fortfa-
rande lever med ett allvarligt språkligt funktionshinder. Han ger en bild av 
hur det är att ständigt behöva kämpa för att förstå. Till sist berättar Andes, 
som efter sin första period med afasi skrev en bok. Efter flera ytterligare 
slaganfall kan han numera bara få fram enstaka ord. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattande tolkning som ger förslag till hur afasi kan förstås i 
existentiell mening.  

ARVID 

Arvid var 46 år när han plötsligt drabbades av afasi. Han börjar med att 
berätta om hur det kändes som om höger arm bara ramlade ner. Sedan 
gick det väldigt fort, han började tala högt för att se vad som hände med 
talet. Det blev bara ööööö. Det kändes som en halvtimma, men det kan 
inte ha varit mer än två minuter. Han förstod omedelbart att det var en 
propp i hjärnan, och minns att han tänkte NEJ, DET HÄR FÅR INTE 
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HÄNDA! Det var som om bokstäverna bara rann ut, man kunde nästan se 
hur allt tal bara försvann. Det blev tomt och tyst inne i huvudet. 

– Det konstiga var att jag blev så lugn, berättar Arvid. Hjärnan måste 
utsöndra något som ger lugn, men det liknade inte något vanligt lugn. Jag 
mediterar ibland och det påminde väldigt mycket om det meditativa lug-
net, jag kände mig fri på något sätt. Jag funderade på vad jag skulle göra, 
men jag upplevde ingen panik. Först kändes det visserligen som ett enda 
stort NEJ! Men sen var det bara lugn. 

Därefter inträffade något som fortfarande fascinerar honom. Den inle-
dande tomheten i huvudet ersattes av något annat, han kunde tänka helt 
utan ord. Han minns att han tänkte att detta, som han kallar ”metaspråk”, 
inte stämde med den analytiska filosofins syn på språkets roll. Först för-
svann ju alltihop, förklarar han, men sen kom det här metaspråket. Men 
det är ju inget språk! Ett språk det är ju symboler med syntax, här var det 
ingen syntax alls. Med metaspråket tänker man inte på vanligt sätt. Då 
tänker man ju linjärt, men så fungerade det inte i metaspråket. Det hand-
lade om betydelsen av orden, medan orden i sig blev betydelselösa. Och 
betydelsen kom upp omedelbart. Orden var borta men innebörden i det 
som brukar benämnas med ord fanns kvar hela tiden. Arvid tänkte i hel-
heter. 

Det som nu framträdde var mycket tydligare än den verklighet som vi för-
söker förstå med ordens hjälp, fortsätter Arvid. Han kan emellertid inte 
verbalt beskriva det som han i brist på bättre kallar för metaspråk. 

– Det går inte, säger han, det är som att tänka på ordet vägg. Då tänker 
man inte på vad vägg betyder! Om vi tar bort bilden av en vägg och ändå 
försöker förstå vad vägg är, så förstod jag det, säger han. Meningen bara 
fanns där utan ord och bilder. Så det fanns inte linjärt, utan det var bara 
oooff så där va, skrattar Arvid, och tycker så här i efterhand att känslan av 
att ha funnit ett nytt språk bakom sin vanliga språkliga erfarenhet egent-
ligen var en ganska ”häftig” upplevelse.  

Problemet var bara att det plötsligt hade blivit omöjligt att berätta om 
denna upplevelse för någon annan.  

Tankarna fanns alltså kvar, men Arvid kunde varken tala eller skriva. Även 
andra symboler, som inre bilder, gick förlorade. Just därför var det så 
fascinerande att ändå förstå. Allting liksom BARA VAR, förklarar Arvid.  

Det var väldigt fascinerande måste jag erkänna så här efteråt, 
eftersom jag ju egentligen är vetenskapshistoriker med den här 
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analytiska inriktningen som påstår att vi inte kan tänka utan ord. 
Det stämmer inte alls, man bara tänker på ett helt annat sätt. Jag 
bara stod där. Ett tag kändes det som jag analyserade nästan. Först 
kan jag säga att det fungerade ju i alla fall, orden försvann alltså 
kgn!!! [knäpper med fingrarna] Men sen så tändes det andra och det 
fungerade! Det var lite kusligt eftersom jag var så lugn när inte bara 
orden utan även bokstäverna… ja till och med bokstäverna…..bara 
försvann. Allting försvann och det blev helt tyst inne i huve’t. Det 
är en upplevelse som ingen har upplevt, det är som att trycka på 
delete-knappen på datorn. Det var helt tyst. Det brukar ju finnas 
något ljud i bakhuvudet. Brus eller vad det nu är. Det fanns alltså 
ingenting, det var helt tyst. Och sen kom det [knäpper med fing-
rarna] sen startade det upp, och det var då jag blev precis så här 
[tittar uppåt]. Herregud det fungerar i alla fall!  

– När jag hamnade i det tillståndet satte jag mig i soffan och funderade på 
hur jag skulle bära mig åt. För man hamnar ju i en kupa, berättar Arvid 
vidare. Jag kunde inte förmedla något utanför mig för att påkalla hjälp. 
Det blev bara öööö!  

Ändå förstod han hur viktigt det var att anstränga sig för att komma på 
hur han skulle påkalla hjälp. Han ringde sin bror, som först frågade om 
han var berusad. Sedan förstod han. Lås upp dörren så kommer jag direkt!  

Brodern ordnade genast med ambulanstransport, och på akutmottag-
ningen blev Arvid omedelbart omhändertagen. Han förstod allt som 
hände, liksom de frågor som ställdes till honom, men han kunde inte 
svara. Namn och adress var helt borta, men till sin förvåning kunde Arvid 
uppge sitt personnummer. Och han kunde sjunga! 

Undersökningar för att utesluta en blödning i hjärnan genomfördes 
omedelbart. Det visade sig handla om en blodpropp, och Arvid har ett vagt 
minne av att han fick någon form av ”dropp” innan han fördes till en vård-
avdelning och fick sova.  

När han vaknade nästa morgon konfronterades han med det som hänt. En 
sjuksköterska försökte lugna honom med ”det här ska nog ordna sig”. Men 
Arvid förstod att hon inte hade någon som helst grund för att ge ett 
lugnande besked i det här skedet. Nu var nämligen hans eget lugn som 
bortblåst.  

– Det var en chock! På ronden pekade läkaren på saker och frågade vad det 
hette. Så fanns inte det! Ingenting fanns!  
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Läkaren pekade sedan på väggen och skrev VÄG. Och då reagerade jag, nej 
hjärnan reagerade, rättar Arvid. Men hjärnan visste inte vad som var fel. 
Det verkade finnas minnesrester i andra delar av hjärnan som reagerade på 
att väg inte är samma sak som vägg. Då förstod jag hur illa det var ställt. 
Jag hade hamnat på en ettårings språkliga nivå. 

Redan samma dag inledde Arvid på eget initiativ sin kamp för språket. 
Han konstaterade till sin förvåning att det saknades böcker på vårdavdel-
ningen. Det tog nästan tre timmar innan han kom på ordet ORDBOK, så 
biblioteket hann stänga.  

– Men jag gick ändå dit och knackade på, och bibliotekarien förstod så 
småningom att det var en ordbok jag ville ha. Hon lånade till och med ut 
referenslitteratur, så jag måste ha verkat desperat, skrattar Arvid.  

Kommen så här långt hade han förstått att språket var förlorat, åtminstone 
för tillfället. I det sammanhanget kändes problemet med högerarmen 
nästan bagatellartat. Han förstod att han måste göra någonting.  

Så jag tog med mig en binge böcker och började köra. Jag märkte 
att det enda som behövdes var att hjärnan fick se ett ord en gång 
till, sen kunde jag det. Från och med andra dan läste jag ordböcker, 
tiotusentals ord varje dag.  

Uppmuntrad av sina framgångar tog han också itu med sin hängande 
högerarm. På kvällar och nätter när toaletterna stod tomma kunde han 
gömma sig där inne för att ”dirigera musik” med båda armarna.  

Arvid fick alltså ingen hjälp med att börja träna, och till en början tog det 
lång tid att sätta ihop ord och meningar. Men han visste att han måste 
fortsätta kämpa. Nästan all vaken tid gick åt till att läsa, läsa och åter läsa.  

– Det händer fortfarande att ord faller bort och då måste jag titta i ord-
böcker. Jag är ju fortfarande inne i ett rehabiliteringsskede, tillägger Arvid. 

Hur har han upplevt vården i samband med att han drabbades av afasi?  

– Behandlingen är ju ingen egentlig behandling, svarar Arvid. Alla står ju 
bara och tittar! Jag förstår visserligen att det är meningen att man ska vänta 
för det går ju inte riktigt att avgöra hur skadad patienten egentligen är av 
sin stroke. Men i en sådan situation så tänker man ju inte bara att ”ja då 
går väl jag och vilar mig”, utan man får lite halvpanik. Jag tog det mesta 
omedelbart och det gick ovanligt fort, och jag gick tillbaka till jobbet 
väldigt snart. 
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– Jag tycker nog att man skulle tillåta patienterna att träna så mycket som 
möjligt, fortsätter Arvid. Det är viktigt att få börja läsa omedelbart. Jag tror 
inte att det är bra att vänta en månad för att se hur stora skadorna är.  

Arvid anser att han på egen hand fått dra upp riktlinjerna för sin behand-
ling.  

– Läkarna har varit rätt imponerade och frågat mig vad jag har gjort för att 
bli så frisk. Man är så ”himla” försiktig. Jag tror att man ska utmana det 
här istället.  

Trots den framgångsrika träningen har afasin varit känslomässigt plågsam. 
Det får bara inte hända igen, konstaterar Arvid. Man blir ju som ett barn 
igen, det är helt enkelt fruktansvärt. Dessutom är ju stroke en livshotande 
sjukdom, en medpatient dog redan första natten på sjukhuset. Och man 
blir oerhört trött av en hjärnskada, åtminstone under det första halvåret.  

Vissa har ett evigt sovande, så fort man vaknar så ska man vila, och 
det finns en logik i det, man blir ju så fruktansvärt trött. Går man 
inte och lägger sig så ramlar man ihop, det har jag känt stundtals. 
Det här är ingen vanlig trötthet, det är något sjukligt. En läkare 
förklarade detta som hjärnans sätt att läka. När den signalerar trött-
het så ska du gå och lägga dig annars svimmar du bara av. Och det 
fanns ju vissa där [på vårdavdelningen] som inte kunde vila sig och 
dom ramlade bara ihop. Så det är inte vanlig trötthet, det är mycket 
allvarligare än så.  

– Ännu är jag inte helt återställd, avslutar Arvid. Vissa nerver i hand, 
struphuvud och stämband strök nog med, men de kommer att växa ut 
igen. Det blir komiskt ibland. Om jag försöker skriva något fort kan 
handen få för sig att skriva ett annat ord än det jag tänker. När jag blir 
trött kan jag säga en sak fel, och jag kan tänka en sak, men säga något helt 
annat. Hjärnan kopplar fel helt enkelt.  

Tolkning av Arvids berättelse 
Arvids berättelse belyser flera aspekter av de olika teorierna om språket och 
dess relation till tanken. Den tolkning av hans berättelse som nu följer 
begränsas dock till ett försök att förstå existentiella innebörder i Arvids 
afasi, som bl.a. handlar om att avvärja känslor, att kämpa ensam och att 
uppleva hjärnan som ett ting.  

För Arvid försvann känslan av språklig gemenskap, trots att han aldrig 
förlorade förmågan att läsa, och trots att han hela tiden förstod. Han upp-
levde att språket bokstavligen rann ut ur hans huvud. Mycket i hans 
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berättelse visar dock att hans känsla av att befinna sig på en ettårings 
språkliga nivå inte riktigt stämmer. 

För honom var det ju ”bara” förmågan att aktivt nyttja språket som var 
drabbad. Han kände fortfarande igen de ord som han lärt sig under sin 
uppväxttid. Och det var förmodligen just detta igenkännande som gjorde 
att Arvid ändå kunde kommunicera, om än på ett mycket knapphändigt 
sätt och helt utlämnad åt andra människors förmåga att förstå vad han 
menade med ooäääööö. I denna utsatthet och detta beroende befann han 
sig i en situation som har vissa likheter med ettåringens. Innan vi lärde oss 
vårt första språk var vi ju alla beroende av vuxna människors förmåga att 
förstå ordlös kommunikation. 

Men Arvid verkade befinna sig på en vuxen människas nivå i alla andra 
avseenden. Förutom förmågan att förstå andra människor kunde Arvid 
fundera över alternativ, dra slutsatser, bedöma konsekvenser och skrida till 
handling. Han ville inte överlämna sin rehabilitering till professionella 
vårdare eftersom han inte litade på deras förmåga att hjälpa honom. Han 
tog omedelbart, och på eget bevåg, upp sin egen kamp för orden.  

Hur såg då förutsättningarna för denna kamp ut? Vårt förspråkliga liv är ju 
omöjligt att minnas, men också omöjligt att glömma. Tillfredsställande 
upplevelser och plågsamma erfarenheter finns kvar i form av känslo-
minnen. Dessa tidiga erfarenheter är vanligtvis oåtkomliga för tanke-
mässig bearbetning, både i stunden och i efterhand.  

Den psykodynamiskt inriktade jag-psykologin förklarar detta med jagets 
dåliga förmåga att strukturera och organisera erfarenheter under den tid då 
vi ännu inte kan tala. Först i takt med språkutvecklingen blir minnesspåren 
så organiserade, att de även i efterhand är tillgängliga för medvetandet 
(minnet). 

För att det lilla barnet ska minnas det som det lärt sig behövs följaktligen 
tillgång till ord som symboliserar och strukturerar innebörden i minnes-
fragment. Utan symboliseringsförmåga kan inga erfarenheter kopplas till 
språket, de finns bara kvar som förnimmelser och känslor, svåråtkomliga 
för tankemässig bearbetning. Innebörden i de symboler som omger oss 
tillägnar vi oss under vår uppväxt, och många vuxna funktioner bygger på 
just detta. Den förödande inverkan som vissa förvirringstillstånd och 
demenssjukdomar har över språk, personlighet och socialt liv illustrerar 
hur viktigt det är att jaget kan strukturera och organisera sinnesintryck och 
uttrycka dem språkligt. Det gemensamma systemet för symboler ger oss de 
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ord som gör att vi kan dra slutsatser av våra erfarenheter och fundera över 
våra valmöjligheter.  

Med sådan kunskap i bagaget kan vi se att Arvid inte förlorade hela sin 
språkliga förmåga. Av hans berättelse att döma återvände han inte alls till 
en ettårings språkliga nivå, även om han upplevde det så. Han kunde läsa 
hyggligt och förstå vad andra människor sa till honom. Medvetandets för-
måga att organisera erfarenheter verkade också vara intakt. Därför är det 
inte en kaotisk berättelse vi får ta del av, utan en väl avvägd, logisk och 
genomtänkt erfarenhet. Han kan i efterhand ge en rik beskrivning av sina 
upplevelser, och sitt sätt att förstå dem. Det kan varken han eller någon 
annan när det gäller livet i ettårsåldern.  

Om Arvid hade haft möjlighet att välja mellan att förlora rörelseförmågan 
eller talet, skulle han utan tvekan ha valt ett kroppsligt funktionshinder, 
säger han. Under vårt första samtal konstaterar han flera gånger att afasi är 
något av det värsta som kan hända en människa. Men han säger också, lite 
förvånat, att han blev helt lugn när det väl hände honom. Det kändes 
nästan som han höll på att meditera. Så här i efterhand tror han att det 
hände något i hjärnan som visserligen lugnade honom, men som låg helt 
utanför hans kontroll. Hjärnan måste helt enkelt utsöndra något som 
skyddar från känslomässiga reaktioner i en katastrofal situation. 

Arvid har förmodligen rätt i att hjärnan utsöndrar något, det blir ju en 
svullnad kring det skadade området, och detta påverkar förstås hjärn-
funktionen i det akuta skedet. Arvid talar om hjärnan som att den ”vill” 
skydda individen genom att utsöndra något som gör det möjligt att avvärja 
känslor av vanmakt, skräck och panik, som om hjärnan inte längre var en 
del av hans jag när han inte kunde tala. Hade han drabbats av panik hade 
det förmodligen varit svårt att påkalla hjälp. Lugnet, om än bedrägligt, 
verkade alltså fylla en viktig funktion under insjuknandet.  

En kompletterande förklaring, som förmodligen också spelar roll, är att 
Arvid omedvetet lyckades avvärja känslan av den katastrof som drabbat 
honom. Detta gjorde det möjligt att handla rationellt. Att kunna avvärja 
känslor är förmodligen viktigt vid alla katastrofer och de hjälper individen 
att hantera situationen, åtminstone för stunden. Om känslor trängs bort 
under en längre tid kan det dock hindra individen från att bearbeta svåra 
händelser. En del människor kan t.ex. berätta om mycket svåra upplevelser 
med en förvånansvärd lätthet, just därför att de långt efter händelsen 
fortfarande avvärjer sina känslor, så att dessa mer eller mindre permanent 
hålls borta från medvetandet.  
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Men för Arvids del verkar detta ha varit både kortvarigt och ytterst bety-
delsefullt i det akuta insjuknandet. Lugnet fyllde, som sagt, en viktig 
funktion, och det försvann när det inte längre var nödvändigt för honom 
att själv klara upp situationen. När en läkare bad honom tala om att han 
pekade på en vägg blev han brutalt konfronterad med sin situation, och 
han blev förfärad över det som hänt honom. 

När den känslomässiga reaktionen inte längre trängdes undan kom reakt-
ionen med full kraft, med chock och panik. Men trots detta verkade det 
som situationen gick att hantera, och kanske kan vi även här skönja väl 
fungerande försvarsmekanismer. Arvid funderade på ett rationellt sätt över 
hur han skulle lösa sina problem. Detta gjorde det möjligt att lägga käns-
lorna åt sidan, fundera ut ordet ORDBOK, och knacka på dörren till ett 
stängt bibliotek. Med gester lyckades han förmedla sitt behov av något att 
läsa. Och han lyckades, bibliotekarien förstod honom och hon lånade till 
och med ut referenslitteratur. Därmed var den allra första kampen för 
orden vunnen. 

I det diagnostiserande samtalet under ronden blev Arvid däremot bemött 
som ett objekt, inte en person. Läkaren tycktes glömma att Arvid kunde 
både tänka och känna när vidden av hans problem blev uppenbara. Scha-
blonartat bemötande som när sjuksköterskan sa att ”det här kommer nog 
att gå bra” antyder också att man inom sjukvården inte alltid förmår att 
intressera sig för den enskilda individens eget sätt att förstå sin situa- 
tion.  

Bibliotekarien tycktes däremot se Arvid och hon förstod hur viktigt det var 
för att omedelbart få börja läsa. Därför öppnade hon den stängda biblio-
teksdörren för honom. Förmodligen utgör det professionella bemötandet 
strax efter insjuknandet en bidragande orsak till att Arvid anser att han 
aldrig fick någon behandling, och att han i stort sett har rehabiliterat sig 
själv. 

Hjärnan förvandlas till ett ting 
Arvid talar mest om sig själv i jagform. Men ibland nämner han sin hjärna 
och sin drabbade högerarm i tredje person, som om de vore ting. Därför är 
det intressant att analysera det lingvistiska mönstret i hans berättelse, och 
undersöka när Arvid talar om sig själv i första respektive tredje person. 

Vad var det som hände den där ödesdigra dagen? Arvid talar i jagform när 
han beskriver hur han upplevde situationen, och hur han gick tillväga för 
att kalla på hjälp. Men när han förundrat konstaterar att han egent- 
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ligen var mer lugn än vad det fanns anledning att vara, har han inte samma 
kontroll över sitt medvetande. Det egna jaget får ge vika för villkor som 
dikteras av hjärnan. Det hände något, hjärnan måste utsöndra något, säger 
Arvid. Han blev obegripligt lugn. 

På liknande sätt förvandlas handen fortfarande till ett ting när den inte 
lyder honom. ”Om jag försöker skriva något fort kan handen få för sig att 
skriva ett annat ord än det jag tänker”, förklarar Arvid. Nästan ett år efter 
insjuknandet kan han fortfarande säga fel saker när han blir trött. Nu är 
det visserligen han som blir trött, och han som säger fel. Men det är hjär-
nan som gör en felkoppling. Tendensen att tala i tredje person om det som 
inte kan kontrolleras av jaget blir också tydlig när Arvid berättar om sin 
trötthet. Det är inte han som behöver vila, det är hjärnan. Själv har han 
har bara att lyda sin hjärna, annars råkar han illa ut. Arvids jag, den ”levda 
kropp”, som vanligtvis upplevs som en helhet av kropp och medvetande, 
tycks alltså bli förvandlad till ett ting, när han inte har full kontroll över 
den. 

Vikten av kontroll över medvetandefunktioner som tänkande, tal, muskel-
kontroll och minne blir här nästan övertydlig. Utan sådan kontroll blir det 
svårt att uppleva sig själv som en hel person. En hjärna som spelar oss 
spratt känns som något främmande. En ”opålitlig” hjärna försämrar för-
mågan att överväga möjligheter, bedöma konsekvensen av handlingar, välja 
handlingar och i förlängningen kanske också upprätthålla självkänslan. 

Arvid talar gärna om hur han på eget bevåg kämpade för att få kontroll 
över situationen. Kanske var det så att hans strävan efter att snabbt lära sig 
tala även fyllde en viktig funktion för känslan av intakt personlighet? Att få 
kontroll över de spratt som hjärnan spelade honom var förstås en personlig 
seger. I takt med att han lärde sig hantera sitt språkliga funktionshinder 
kunde hjärnan återigen kännas som en del av honom. Hans berättelse får 
åter jag-form när han redogör för hur han redan hade påbörjat sin reha-
bilitering när den professionella hjälpen äntligen sattes in. Han använder 
även jag-form när han beskriver läkarnas förvåning över att ”jag var så bra” 
och ”att jag inte var sjukare”. ”Dom” [professionella] hade däremot ingen-
ting att komma med.  

Metaspråket – en grundnivå i medvetandet 
Arvid talar inte bara om ett förlorat språk, ett förvånansvärt lugn och en 
ensam kamp för att återigen kunna kommunicera med andra. Han berättar 
också om ett ordlöst ”språk” av helheter, ett språk som inte fragmenteras 
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till ord. Det ”språket” hade han bara tillgång till när han var stum. När 
orden kom tillbaka förlorade han förmågan att förstå helheter. 

Arvid blev själv både förvånad och fascinerad av hur bra det gick att förstå 
trots att huvudet var tomt på ord. Styrkan i upplevelsen blir tydlig när han 
säger att en tankeverksamhet utan ord går stick i stäv med hur han tidigare 
sett på språkets betydelse. 

Arvids berättelse gör det alltså möjligt att ifrågasätta vikten av att alltid ha 
tillgång till ord. Kanske bör vi fundera över om ord verkligen är nödvän-
diga för att länka sinnesintryck till tankeverksamhet? Vi människor är ju 
det enda däggdjur som kan formulera ord, men vi har ingen anledning att 
tro att vi är ensamma om att förstå vår värld och våra livsbetingelser. Arvid 
lyckades ju fundera ut hur han skulle påkalla hjälp, utan att tänka i ord. 
Han förstod att han måste ringa upp en person med nummerpresentatör, 
och han visste att brodern hade en sådan. Inför detta ytterst viktiga hand-
lande tänkte han i betydelser och i meningsinnehåll, inte i ord.  

Vid närmare eftertanke är kanske Arvids metaspråk inte riktigt så unikt 
som det först verkar vara. Vi har nog alla någon gång haft starka upplevel-
ser utan att vi nödvändigtvis kan sätta ord på dem.  

Under nästa möte med Arvid berättade han engagerat mer om metasprå-
ket. Det handlar inte bara om att få grepp om helheter. Det ger också en 
omedelbar bild av sanningen. Varje ordlös helhetsförståelse är förknippad 
med en övertygelse om att just denna förståelse, och endast denna förstå-
else, är sann och riktig. Här finns inga tveksamheter, överväganden av 
alternativ, eller ens försök att förklara. Allt bara är!  

När Arvid fick tillbaka sitt språk försvann ju den här upplevelsen, men han 
tror att han med metaspråket lyckades få kontakt med något som finns hos 
oss alla, något som ligger bakom vår språklighet. När det vanliga språket 
fungerar är metaspråket helt enkelt dolt, och han har aldrig kunnat åter-
kalla det sedan han återfått sin verbala förmåga.  

Medvetandet är alltid riktat mot något, och detta något uppfattas som 
något. På en så här grundläggande nivå finns inga tveksamheter, över-
väganden av alternativ eller försök att förklara. Arvids berättelse ger en bild 
av detta ordlösa greppande om tillvaron i en verklighet som vi vanligtvis 
tar för given och självklar. Han är övertygad om att detta gäller för oss alla, 
men på en förmedveten, förreflekterad och förspråklig nivå, som vanligtvis 
är dold under det flöde av ord som präglar vår förståelse av verklighetens 
beskaffenhet. 
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Det finns inte heller utrymme för missförstånd i Arvids metaspråk. Väl 
medveten om alla de spratt som våra varseblivningar och dess tolknings-
möjligheter ofta spelar fann Arvid något äkta.17 Så här i efterhand leker han 
med tanken att det hade funnits en annan person i precis samma situation 
i det ögonblick då han förlorade orden. I sin ordlösa kommunikation 
skulle de då förstå allting omedelbart, och på precis samma sätt. Då skulle 
de missförstånd som praktiskt taget alltid finns i vardagsspråket försvinna.  

GUN 

Vid 64 års ålder kunde Gun plötsligt inte tala. Hennes liv präglades vid 
den här tiden av oro och sorg, eftersom en av hennes båda söner hade 
drabbats av svår sjukdom. Hon hade själv arbetat många år inom sjuk-
vården, och hon visste att hans chanser att överleva började rinna ut.  

En dag ringde det på ytterdörren och Gun gick för att öppna. När hon 
försökte hälsa på sin gäst upptäckte hon att talet var borta. Men det gick 
att röra sig obehindrat, så hon kunde själv omedelbart ta sig till sjukhus.  

På akutmottagningen upptäckte hon att hon var helt ur stånd att meddela 
sig. Hon förstod att situationen var allvarlig men hon insåg hjälplöst att 
ingen tänkte bry sig om hennes tillstånd på flera timmar. Under väntetiden 
började höger arm domna. Ytterligare några timmar senare sattes behand-
ling in när man sent omsider hade diagnostiserat en blodpropp i hjärnan. 
Vid tiden för intervjun hade hon trots intensiv träning inte återfått full 
funktion i höger hand, och hon funderade mycket över hur det skulle ha 
varit om personalen på akutmottagningen tidigare hade uppmärksammat 
att hon hade symtom på stroke.  

Efter några dagar på sjukhus hade Gun fortfarande inte lyckats få ett enda 
ord över sina läppar när hon fick besök av en person från sin sons vård-
avdelning. Hon förstod genast att han var död, och ropade hans namn. 
Sedan blev hon stum igen.  

Den tid som följde blev näst intill outhärdlig, vid begravningen kunde hon 
inte tala alls, hon befann sig i limbo, med en känsla av att vara helt främ-
mande inför alla i sin omgivning, även sin närmaste familj. Svårast av allt 
var att hon inte kunde gråta.  

  

                                                             
17  För den läsare som är intresserad av fenomenologi kan Arvids upplevelser nog 

relateras till fenomenologiska essenser i ontologisk mening.  
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Som svar på en fråga om hur hon klarade att hantera flera så plågsamma 
upplevelser på samma gång svarar Gun att hon mest ville dö. Hon kunde 
ju inte ens gråta, det blev bara en slags kramp när hon försökte. Värst var 
det att inte kunna tala med sin son innan han dog. Men han skrev ett brev 
där han bad henne att ta bättre hand om sig själv i fortsättningen, inte bara 
arbeta för andra. När Gun fick det brevet kunde hon inte läsa, så en 
arbetsterapeut läste högt. Gun förstod innehållet, men kunde inte ta till sig 
innebörden i breven. 

Hur tänkte hon då medan hon inte kunde tala?  

– Jag tyckte helt enkelt att alla som inte fattade vad jag menade var 
dumma, svarar hon. Jag visste ju inne huvudet vad jag ville säga. Jag tror 
att jag fortfarande tänker så, för ibland är det besvärligt att uttala vissa ord. 
Jag vet vad det är, men jag får inte fram det.  

Efter några månader började Gun arbeta med ett specialdesignat dator-
program för personer med afasi. Snart kunde hon kommunicera hjälpligt 
och sökte upp sin lokala afasiförening. Första gången var det hemskt, 
berättar hon, ”jag kände mig helt främmande och utlämnad där också”. 
Men idag är hon ordförande i föreningen med kontakter över hela Sverige. 

I början var det datorn som hjälpte henne bäst, och när talet kommit till-
baka ledde hennes engagemang i afasiföreningen till att hon ville hjälpa 
andra drabbade. Från kommunens håll fick hon veta att det inte fanns 
några pengar till datorbaserade kurser. När hon frågade om man skulle ha 
svarat likadant om en grupp manliga hjärtinfarktpatienter hade påtalat sitt 
behov av rehabilitering fick hon tips om att själv söka en lokal. Hon 
hittade en på Stadsbiblioteket. Numera driver Gun och Berit, som vi 
kommer att stifta bekantskap med i nästa kapitel, kurser i datorbaserade 
tal- och skrivövningar. Berit är avlönad av kommunen, men för Gun är 
detta ett ideellt arbete. 

Engagemanget i afasiföreningen har gett Gun ny mening i livet, men hon 
vill ändå poängtera att professionella vårdgivare måste engagera sig mera, 
och tala för sina patienter när politiker fördelar kommunala resurser. ”De 
som har svårt att tala klarar förstås inte att argumentera själva!” 

Är det till och med så att erfarenheterna av afasi i längden har berikat Guns 
liv? Ja, svarar hon med eftertryck. ”Jag tvingades till pension under en 
period när alla äldre medarbetare skulle bort från arbetsplatsen. Därför är 
det desto roligare att vara till nytta nu. När jag drabbades av afasi trodde  
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jag att allt var slut, men nu kan jag arbeta mycket mer självständigt än jag 
kunde när jag yrkesarbetade, och hemskt roligt är det.”  

Hur ser du på den professionella vården vid afasi? Först och främst ska 
man inte tala över huvudet på människor, svarar Gun. När jag blev patient 
kändes det som ingen tyckte att det var någon idé att prata med mig, för 
att jag inte kunde svara. Men jag skulle ha förstått allting om man hade 
pratat med mig. Jag kände mig arg hela tiden.  

Hur påverkade det då Guns sorgearbete att hon drabbades av afasi så kort 
tid innan sonen gick bort? Först berättar Gun om hur rationellt och för-
nuftigt hon hade tänkt under de två år som sonen var sjuk. Under den sista 
sommaren blev han sämre och han dog i november. ”Han var lång och 
muskulös och förvandlades till ett benrangel, så jag förstod hur det skulle 
gå.” Men det var först när afasin började släppa sitt grepp som Gun kunde 
börja bearbeta sin sorg. Då tog hon fram sonens brev och skrev av det i sin 
dator. Hon berättar:  

Det brev som han skrev till mig när jag hade fått afasi har hjälpt 
mig jättemycket. Han skriver om hur han hade det och vad jag 
skulle göra, att jag inte ska bry mig så mycket om alla andra utan 
tänka på mig själv. Så klarar vi det tillsammans, skrev han. Och det 
var så bra. När jag kunde börja läsa, så skrev jag av hans brev på 
datorn. Och då blev känslorna annorlunda och kom in i mig 
tillsammans med orden. Nu kan jag läsa hans handskrivna brev och 
det känns fortfarande tungt fast det gått mer än tio år nu. Det är 
inte lika tungt när jag ser det som jag skrev på datorn. Det 
bekommer mig inte så mycket som när det var hans handstil och 
han skrev det själv. Men att skriva på datorn hjälpte mig mycket. 
Sorgearbetet lossnade när jag fick tillgång till ord. I och med att han 
skrev och jag skrev av det med ordbehandlare kom varje ord in i 
mig. 

Man är inte riktigt sig själv när man har afasi, tror Gun, man är onaturligt 
lugn, nästan likgiltig. ”När det kom någon och skulle trösta, då ville jag 
bara att de skulle gå sin väg. Men det blev bättre när jag fick tillbaka talet, 
då kunde jag ha andra människor nära mig igen. Då började jag lyssna på 
musik från begravningen också. När jag hörde den musiken första gången 
efter det att jag börjat tala igen, då grät jag en hel natt.” 
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Tolkning av Guns berättelse 
För Gun gav afasin inte bara upphov till det märkliga lugn som Arvid 
berättade om, hon kände sig nästan förstenad. I det inre kändes det redan 
så dött att inte ens sorgen kunde bryta fram. Tårarna förvandlades till 
krampaktiga skakningar och det kändes onaturligt att ha andra människor 
nära. Först när hon fick tillbaka orden började hon känna sin sorg, och 
kunde gråta ”på riktigt”, som hon själv uttrycker saken. Då kändes det 
återigen bra med närhet till andra människor. 

Språkets betydelse för tanken har ju behandlats av många filosofer och 
psykologer, men dess betydelse för känslolivet har bara lyfts fram av  
psykodynamiskt inriktade terapeuter. Av Guns berättelse går det dock att 
se hur förmågan att tänka kan vara det närmaste intakt, när den verbala 
förmågan går förlorad, medan förlusten av ord kan få en förlamande effekt 
på känslolivet.  

Med Guns erfarenhet som utgångspunkt verkar det alltså rimligt att utgå 
ifrån att förmågan att formulera sig språkligt även är viktig för känslo- 
livet. För att härbärgera svåra upplevelser behöver känslor ordnas upp i 
hanterbara proportioner. Ett effektivt sätt att åstadkomma detta är att 
prata om sina känslor. Att tala blir då som att tända ljuset i barnkammaren 
när det spökar.  

En person som saknar möjlighet att använda ord för att bearbeta känslor 
kan inte strukturera och dela upp outhärdliga känslor i proportioner som 
det går att genomlida. Detta kan göra det så svårt att hålla svåra känslor 
inom sig att de måste avvärjas från medvetandet. Kanske är detta enbart en 
biologisk process, som t.ex. Arvid tror, eller en kombination av ett ödem i 
hjärnvävnaden och en psykologisk avvärjningsmekanism.  

Hur kan man då förklara att Gun ropade ut sin sons namn när hon förstod 
att han var död? Biologiskt kan nog detta förstås som att spontana verbala 
uttryck kan spåras till olika delar av hjärnan. I existentiell mening finns här 
emellertid en djupare betydelse, där ropet ger en bild av styrkan i upp-
levelsen.  

Guns berättelse innehåller således ett ganska stort mått av lidande. Detta 
kan se olika ut, och det varierar förstås med individen. Trots lidandets 
oändliga skiftningar går det ofta att urskilja olika former, och detta kan i 
sin tur ge omgivning vägledning i hur lidande kan lindras. Katie Erikssons 
teori om livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande (Eriksson, 1994) 
kan förtydliga bilden. Livslidandet är förknippat med livets olika faser, och 
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det är inte så sällan också en förutsättning för personlig utveckling. I livsli-
dandet ingår även svåra livshändelser. I Guns situation var livet vid den här 
tiden nästan outhärdligt. Hennes berättelse handlar också om ett sjuk-
domslidande i form av stroke med afasi, och ovisshet om talet någonsin 
skulle komma tillbaka.  

Inom vårdvetenskap lyfter man också fram ett annat lidande, vårdlidandet. 
Det är ett inte helt ovanligt, men onödigt, lidande som åsamkas patienten 
av själva vården eller brist på vård. Vårdlidande uppstår på grund av 
oreflekterat handlande eller okunnighet från en vårdares sida. Guns berät-
telse innehåller flera inslag av vårdlidande, framförallt den långa väntetiden 
på akutmottagningen som fördröjde hennes behandling, och kanske där-
med förvärrade konsekvenserna av hennes hjärnskada. Begreppet vård-
lidande ger även innebörd åt berättelserna om kommunala beslutsfattares 
ointresse för att ge stöd och hjälp till människor med afasi. 

Trots smärtan i Guns berättelse, ger hon emellertid också hopp åt andra 
som drabbas av afasi. Hennes starka engagemang i afasiföreningen ger en 
bild av en ovanlig styrka och möjlighet att vända svåra erfarenheter till 
personlig utveckling. Guns engagemang tycks också hämta kraft ur en 
hälsosam vrede som ger henne mod att kämpa.  

Det är alltså inte hälsa i form av avsaknad av sjukdom som är central i 
Guns berättelse, utan hälsa i form av inre styrka. I det här fallet blir  
definitionen av hälsa enkel. Den handlar om förmågan att rikta sin upp-
märksamhet utåt, i ett engagemang utanför sig själv.18 Att bli engagerad i 
något är helt enkelt ett viktigt hälsotecken. Och det tycks också vara det 
som Gun ger uttryck för när hon säger att det är roligt att arbeta i afasi-
föreningen, trots att hon är helt oavlönad. Det känns bra att vara till nytta. 
Hennes intresse och engagemang blev ju mer och mer utåtriktat i takt med 
att talförmågan kom tillbaka.  

Vilken betydelse har då det brev som Guns döende son skrev till henne när 
han fick veta att hon drabbats av stroke med afasi. Han skrev ju att hon 
måste tänka mera på sig själv. Förmodligen hade han rätt i att detta var 
viktigt i ett akut skede. Då måste en sjuk individ befrias från förpliktelser. 
Men i förlängningen ser det ut att vara det motsatta som gäller. Hälsa är 
att intressera sig för andra. Och i den bemärkelsen har Gun återfått sin 
hälsa efter sin afasi. 
                                                             
18 I The Enigma of Health fördjupar Gadamer (1996) begreppet hälsa på ett sätt 

som harmonierar väl med Guns berättelse. 
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INGRID 

Ingrid drabbades av afasi vid 44 års ålder 1976. Sex år senare gav hon ut 
boken Katt börjar på S (Tropp-Erblad, 1982). Inledningsvis är det den 
boken som ligger till grund för det här avsnittet om Ingrid. 

Ingrid hade alltid varit intresserad av att läsa och skriva, och hon arbetade 
som copywriter, när hon för 30 år sedan drabbades av en mindre stroke. 
Hon fick plötsligt svår huvudvärk på väg hem från arbetet i Göteborg. På 
Sahlgrenska sjukhuset konstaterades att ett litet åderbråck i hjärnan hade 
spruckit. Hon kommer med viss förvåning ihåg att hon inte alls blev så 
rädd som hon förmodligen hade anledning att vara. Trots att hon inte fick 
några lugnande mediciner lät hon sig förvandlas till ett hjälplöst paket, 
som matades, tvättades och stoppades om, utan att fundera över vad som 
kunde hända. Hon glömde nästan bort att hon hade en kropp, skriver 
hon, andra fick styra.  

I tio dagar levde Ingrid helt i nuet, hennes kamp bestod i en fullständig, 
och för henne ovanlig, passivitet. Hon hade fått en liten och väl avgränsad 
blödning i hjärnan, men det åderbråck som hade orsakat den låg så illa till 
att man inte kunde operera bort det. Ingreppet måste ske på halsen, där 
man stängde av det aktuella blodkärlet.  

Operationen förlöpte väl och redan dagen därpå fick Ingrid sitta uppe. 
Men den natten vakande Ingrid och tyckte att något kändes konstigt. Hon 
somnade om och morgonen därpå kände hon sig först frisk och på gott 
humör. Men när hon skulle be om ett bäcken märkte hon att något hade 
hänt. Det hon hade sagt var inga riktiga ord utan bara en samling bok-
stäver, meningslöst kastade om varandra. Det var helt obegripligt!  

En del av mina hjärnceller dog den natten, och andra blev lummiga 
av den svullnad som orsakats av att man stängt av ett blodkärl. Jag 
föreställer mig min hjärna som ett slagfält efter en utkämpad strid. 
De celler som tidigare arbetat med ord och meningar var döda eller 
avdomnade. Nu måste andra celler, som inte sysslat med detta 
förut, rycka in i deras ställe. De var inte vana. De visste inte var 
orden fanns och en del transportvägar var oframkomliga (s. 38). 

Ingrid kände sig inte sjuk, hade inte ont, och hon kunde tänka. Om inte 
det som hon försökte säga hade varit så enkelt hade hon kanske funderat 
över hur hon skulle uttrycka sig. Hade hon då, i tanken, märkt att hon 
saknade ord? Läkaren bad henne säga kvastskaft och flanellappar, men det 
gick inte alls. Hon kunde inte säga sin ålder, men visa med fingrarna att 
hon var 44 år.  
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När sambon Kjell kom på besök den kvällen visste han inte på förhand vad 
som hänt. ”Jag säger fel”, sa Ingrid utan att säga fel. Kjell förstod snart att 
det var precis så det var, men han blev inte rädd, snarare intresserad. Det 
förhållningssättet hjälpte Ingrid att behålla lugnet, och de började tillsam-
mans kartlägga felen. Med Kjells hjälp förstod hon att det inte fanns något 
som helst system i felsägningarna. 

Ingrid blev snart varse att hon inte heller förstod vad hon läste. Hon kunde 
visserligen läsa substantiv och personnamn, men de abstrakta orden var 
näst intill obegripliga. Vad betydde t.ex. ordet ”skämtsam”? Kunde det 
handla om skam? Eller skoj? Eller något som var ruttet? Och vad i all värl-
den betydde ”sam”? Hon förstod inte omedelbart att hennes läsförmåga 
också var drabbad. Hon började fundera över om tidningen var fylld med 
korrekturfel. Inne i texten hittade hon en av sina egna annonser, som 
handlade om skor. Men varför stod det ”skor” i singularis och inte i plura-
lis? Skulle det inte stå ”skorer” eller ”skoren”. Hon tog avstånd från annon-
sen, det kunde helt enkelt inte vara hennes text!  

Nästa bakslag kom när hon upptäckte att hon inte kunde skriva. Då 
slängde hon anteckningsbok och penna i golvet och drog täcket över 
huvudet. Nu kändes det som om allt gick i ultrarapid. Hjärnan verkade 
helt enkelt trög och trött. När Ingrid skrev sin bok flera år senare trodde 
hon att just denna tröghet hjälpte henne att inte omedelbart drabbas av 
panik över hur prekär hennes situation var. Men bakslagen duggade tätt, 
hon kunde t.ex. inte använda telefonkatalogen eftersom hon inte förstod 
alfabetet. Om hon fick hjälp med att slå upp ett telefonnummer glömde 
hon bort det i nästa ögonblick. Hon kunde skriva siffror, men var inte 
säker på att hon skrev rätt siffra. Hon kunde helt enkelt inte tolka sym-
boler! 

Dessutom smakade maten plåt. Ingrid tror att det var medicineringen som 
förändrade smakupplevelserna. Detta problem var emellertid bagatellartat i 
jämförelse med att hon inte kunde läsa. Men hon kunde både lyssna på 
radio och på talband, och ibland var det riktigt trevligt att ligga där och 
slöa och lyssna på någon som läste högt, skriver Ingrid.  

Hon fick hjälp med att hitta en lättläst bok där författaren berättade om 
sin egen afasi. Ingrid kunde inte läsa den rakt igenom men förstod ändå 
ganska mycket. Det var nödvändigt att läsa noggrant, men det hjälpte inte 
att läsa långsamt. Svårigheten bestod inte i att sätta ihop bokstäver, 
problemen handlade ”bara” om att tolka orden och meningarna. Därför 
var det var ingen idé att försöka bokstavera sig igenom texten. Satser och 
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meningar måste ses som helheter. Boken gav Inrid en bitter insikt. Nu 
tillhörde hon en viss kategori av människor, de handikappade. Hon tycktes 
ha samma problem som andra med afasi, och skulle behandlas på ett visst 
sätt. Hon skulle till exempel muntras upp så att hon inte tappade modet, 
och hon skulle behandlas med kärlek så att hon inte förlorade sitt egen-
värde. 

Men Ingrid ville inte räknas in i en grupp människor som inte hade något 
annat gemensamt än en sjukdom. Samtidigt var hon tillfreds med att ha 
läst den här boken, för det var ju så här det var, hon var ju handikappad. 
Men insikten var smärtsam. När hon första gången efter afasin försökte 
ringa ett telefonsamtal valde hon att ringa till sin mamma. Hon hörde att 
modern var ledsen, men att hon försökte låtsas som att allt var som vanligt.  

Då kände jag muren som rests mellan mig och min omvärld. Den 
muren skulle skydda mig, men jag ville inte bli skyddad. Jag kände 
att jag måste få bort den snabbt. Men hur i all världen skulle jag 
göra för att få bort den? (s. 56). 

Misstänksamheten slog klorna i henne. Gick det att lita på att omgivning-
ens reaktioner var äkta? När Ingrid skrev ner sin berättelse, sex år senare, 
verkade hon fortfarande förvånad över att hon lyckades hålla panikkäns-
lorna på avstånd. Hon började fundera över om hon verkligen var samma 
människa som förut, utifrån sett. Hon hade ju blivit en person utan språk! 
Hur beter man sig mot en människa som inte kan tala? Kan man tänka när 
man inte har ord?  

Men kamplusten vaknade snart. Ingrid började jämföra sitt handikapp 
med ett tangentbord där alla tangenterna hade bytt plats. När hon försökte 
säga något tryckte hon ner de tangenter som behövdes, men det som kom 
ut var inte riktiga ord, utan en samling bokstäver som inte hade någon 
mening. Orden fanns där alltså, inne i hjärnan, och de verkade vara lika 
många till antalet som förut. Men när hon skulle använda dem verkade det 
som orden måste gå igenom en raserad tunnel, och i rasområdet trasades 
de sönder och förändrades så att man inte kunde känna igen dem när de 
kom ut ur tunneln. Det verkade också vara oreda inne på ”lagret”. Det var 
svårt att hitta orden, men när Ingrid väl hittade ett ord kände hon genast 
igen det.  

En läkare frågade henne om hon kunde treans multiplikationstabell. Hon 
uppfattade det som ett skämt, den kunde hon naturligtvis inte. Men när 
hon fick höra ett tal ur multiplikationstabellen och svarade mekaniskt blev 
det oftast rätt. Det var bara när hon prövade och tänkte efter som det blev 
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fel. Detta kom henne att fundera över skillnaden mellan att förefalla dum 
och att verkligen vara det. Vet man själv när man är dum? När afasipeda-
gogen visade henne bilder på hjärnan fick hon emellertid klart för sig att 
hon inte förstod lika bra som förut. Afasipedagogen bad henne ta en penna 
och lägga den i en ask, men Ingrid förstod inte hur hon skulle göra. Nu 
fanns det verkligen skäl att bli ordentligt rädd, men konstigt nog blev hon 
det inte nu heller. 

Hon fick veta att hon hade drabbats av en skada i den del av hjärnan som 
kallas Wernickes område. Här tillverkas orden och meningarna, och det är 
också här som orden och meningarna tolkas när man hör dem, förklarar 
Ingrid i sin bok. Om alla celler i Wernickes område hade varit skadade 
hade Ingrid varken kunnat hitta några ord eller förstå någonting av det 
man sa till henne.  

Som beskrevs i kapitel två måste orden skickas vidare till Brocas område 
för att läpparnas, struphuvudets, tungans och underkäkens muskler ska 
kunna formulera ord. För Ingrid var denna väg blockerad. Orden kom 
huller om buller. Cellerna i Brocas område hade helt enkelt fått fel 
information från Wernickes område. Läsproblemen berodde förmodligen 
på att det område i hjärnan som är specialiserat på att läsa ligger alldeles i 
närheten av Wernickes område, förklarar Ingrid vidare. Här är cellerna 
specialiserade på att tyda bokstäver, och sätta ihop dem till ord. Men dessa 
celler kan inte tolka ord. För att vi ska förstå, måste orden skickas vidare 
till Wernickes område. Eftersom Ingrids skada fanns här förstod hon inte 
allt hon läste. 

Flera prövningar återstod ännu. När det var dags att lämna sjukhuset hade 
omvärlden förvandlats. Den hade blivit skrämmande och främmande. Väl 
hemma var döttrarna till en början tålmodiga och väntade medan hon 
sökte efter ord, men efter ett tag började de rätta och fylla i. Det tyckte 
Ingrid var bra, man kan ju inte uttrycka sig på ett språk som man inte 
behärskar. Då blir man tacksam om någon hjälper till med de ord man 
inte hittar, så att samtalet kan fortsätta.  

En annan sak som förmodligen också var viktig för Ingrids tillfriskande, 
tror hon själv, var att hon inte alls var rädd för att ”göra bort sig”. Hon 
skämdes aldrig inför de människor som hon kände sedan tidigare. Hon tog 
helt enkelt för givet att de skulle förstå att hon var samma person som 
förut. Särskilt uppskattade hon sin chef för att han under hela sjukdoms-
tiden höll henne underrättad om vad som hände på arbetet.  
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Under återhämtningen blev det emellertid ofta nödvändigt att stänga ute 
det som kunde störa koncentrationsförmågan. Det var t.ex. omöjligt att 
träna läsning med radion påslagen, eller att läsa textade program på TV 
utan att ljudet togs bort. Vardagslivet krävde också en hel del medvetna 
strategier. I affärer valde hon att vara tyst, då skulle expediten kanske tro 
att hon var utlänning, och i så fall var det väl inte konstigt om hon skrev 
fel också. Vid kassan lämnade hon fram en sedel eftersom hon inte kunde 
räkna växelmynt. 

En dryg månad efter insjuknandet började Ingrid fundera över om hon 
verkligen var samma person som före skadan. Det var nämligen inte bara 
förmågan att tala, läsa och skriva som var drabbad. Hon tänkte inte heller 
lika lätt som förut, mycket blev fragmenterat. Hon försökte fundera ut hur 
man tänker, och kände att något var fel. Till skillnad från Arvids tänkande 
i helheter blev Ingrids tankar isolerade, det blev lätt ett ältande i stället för 
ett konstruktivt resonemang. Ingrid, som alltid hade tyckt om att vara 
ensam, började bli trött på sig själv. Hon förstod att hon blivit beroende av 
andra på ett annat sätt än förut. Men samspelet med andra fungerade 
också dåligt, hon hade svårt att hänga med.  

Två månader efter insjuknandet noterar hon att hon verkar vara tillbaka 
från ”barnstadiet”. Men Ingrid talar inte bara om ett språkligt barn-
stadium, som Arvid, utan om ett barns ansvarsfrihet. Det hemska var, 
skriver hon, att hon inte riktigt ville släppa barnstadiet, hon var för trött 
för att ta ansvar. Kanske hade det varit lättare om hon hade drabbats av 
flera kroppsliga symtom? Vad gör det om det gör ont i ett ben eller i 
kroppen, var som helst, det är ju bara i kroppen. Gode Gud hjälp mig att 
gå igenom denna förändring med en större styrka än vad jag hade förut. 
Jag måste ha styrka, skriver hon. 

Tidigare hade Ingrids dagar varit inrutade, nu kunde hon sitta sysslolös i 
timmar. Det var inte ens irriterande att stå i kö längre, hon bara väntade 
och lät tiden gå. Hon noterade hur tankspridd hon var, men brydde sig 
inte om det. ”Jag är inte bland dom. Inte mot dom heller. Det är som om 
dom inte fanns. Det är en mycket konstig känsla. Det är som jag bygger 
upp min förlorade självkänsla genom detta, genom att inte behöva män-
niskor”. 

I sin bok, sex år senare, tror Ingrid att hon egentligen kände skuld. Hon 
tänkte mycket på allt hon underlåtit att göra. Hennes arbete, att lägga upp 
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reklamkampanjer, handlade nog bara om att manipulera människor. ”Jag 
var den sämsta människan på jorden, trodde jag nästan. En dålig mor, 
hustru och vän, en ren och skär egoist”.  

Men hon fortsatte kämpa, och anmälde sig till en gymnasiekurs i engelska. 
Första dagen bad läraren henne läsa ur en bok. Ingrid tragglade och hack-
ade. Svårigheterna sänkte hennes självförtroende ytterligare och män-
niskorna runt omkring henne började kännas obehagliga. 

Om jag hade kunnat resa mig och säga att det var ett misstag. Att 
jag hade afasi. Att jag kunde det här för en månad sedan, men att 
jag nu glömt bort alltihop! Men det kunde jag inte. Jag slog igen 
boken och gick utan ett ord. På Avenyn kom femmans spårvagn. 
Jag steg upp i sista vagnen. Den var nästan fullsatt. Jag tittade på 
människorna. Det var som en pjäs av Brecht, tyckte jag. Som om de 
hade haft masker allihop. Jag kunde se vad som fanns bakom 
maskerna, och ögonen var tomma som hål. Jag steg av vid nästa 
hållplats och gick resten av vägen hem. Kjell låg och läste. Han 
hade också en mask (s. 105). 

Kontakten med Kjell försämrades under den här tiden, skriver Ingrid, och 
hon blev rädd för att förlora honom. Hon visste att hennes problem var 
allvarliga, och det gjorde henne misstänksam mot alla som försökte upp-
muntra henne. En del av hennes vänner visade henne en vänlighet och 
omtänksamhet som hon inte alls tyckte om. Det kändes som ett svek när 
de verkade misstro hennes förmåga att stå ut med vad de egentligen tänkte. 

B ringde idag. Han sa att jag talade mycket bättre nu än förra 
gången han ringde. Förra gången sa han att han tyckte jag pratade 
lika bra som förr. (Dagboksanteckning från 27 maj 1976). 

Då var det bättre när Kjell sa till henne att inte skylla alla svårigheter på 
afasin. Så talar man till en jämställd, konstaterar Ingrid. 

Men den nattsvarta känslan kom snart att vända. Redan fyra dagar senare 
läste hon plötsligt lika snabbt som förr. Det var som en propp hade lossnat 
på vägen ut. Nu vågade hon tro på att hon skulle bli frisk. Efter ytterligare 
en månad läste hon Jean-Paul Sartres Tystnadens republik på en enda dag, 
och när sommaren gick över i höst återvände hon till arbetet. Jag nästan 
skäms, skriver hon, över hur fint allt gick, väl medveten om att andra som 
drabbas av afasi kan ha betydligt större motgångar.  

Ingrid avslutar sin bok med att konstatera att hon vuxit genom svårighet-
erna. Hon är faktiskt mindre rädd för att tala inför andra än före afasin. 
Hon reflekterar över vad som hänt och hur hon förändrats, och drar slut-
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satsen att det svåra hon gått igenom har lett till en personlig mognad. Hon 
har blivit mera medveten om livets villkor och sitt eget ansvar för att göra 
det bästa av dem.  

23 år senare 
23 år efter Katt börjar på S har Ingrid hunnit bli 73 år. Hon har flyttat till 
Stockholm, och bor inte längre tillsammans med Kjell. Men de har fort-
farande kontakt. Hon har lyckligtvis varit frisk sedan hon skrev sin bok. Av 
och till är hon emellertid tvungen att leta efter ord, och hon kan säga fel 
ibland. Men med åren har det blivit allt svårare att skilja dessa ”fel” från 
andra människors felsägningar och den ordglömska som brukar öka med 
stigande ålder.  

Med Katt börjar på S har det hänt en hel del. Åren efter utgivningen fick 
den stor uppmärksamhet. Den har givits ut i flera nyutgåvor i Sverige, den 
är översatt till danska och tyska och citerad i en tysk universitetsrapport. 
Ingrid bekräftar den bild av sig själv som hon ger i boken.  

– Jag blev så ynklig när någon var för försiktig, säger hon, som om man 
inte riktigt var den person som man ville vara. Om jag stammade och inte 
hittade ord, så krympte jag. Det såg den andre och då krympte jag ännu 
mer. Allting förändras i en sådan relation.  

Hennes råd till professionella vårdgivare är att helt enkelt fråga om det är 
bra att gå in och hjälpa till när det är svårt att hitta rätt ord. För det vet 
man inte generellt, det beror på vilken människa man har framför sig. Man 
måste helt enkelt fråga. Själv skämdes hon aldrig, hon tog gärna emot hjälp 
och korrigeringar. Men om det är en människa som skäms kan det kanske 
kännas som en förolämpning om någon fyller i de ord man letar efter. 
Därför måste man helt enkelt fråga, ska jag hjälpa dig eller ska jag vänta, 
vad tycker du?  

Något som bara behandlas kort i Katt börjar på S är hur man tänker när 
man inte har kontroll över orden, när man inte bara säger fel utan också 
tänker fel. Ingrid drabbades ju av en annan afasi än den expressiva form 
som Arvid och Gun berättade om, hennes tankevärld blev så fragmenterad 
att varenda tankegång kändes komplicerad och arbetsam.  

– Jag vet bara att jag tänkte ”jag kan tänka”, berättar Ingrid. En sak blev 
jag verkligen säker på, fortsätter hon med eftertryck, man kan tänka 
mycket utan ord! Om du t.ex. tänker dig en tetrapack, så tänker du inte 
ordet tetrapack. Man behöver alltså inte ha direkt tillgång till ett substan-
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tiv, man tänker bara på det som substantivet står för. Man kan tänka ord-
lösa adjektiv också, som att ett hus är rött, utan att man har tillgång till 
ordet för rött.  

Hur är det då med mera abstrakta tankegångar? Ingrid funderar en stund, 
och känner sig sedan säker på att det går att förstå även abstrakta fenomen 
utan att ha tillgång till ord för det.  

– Det enda man kan vara absolut säker på, det är att man tänker, konsta-
terar hon.  

Ingrid berättar vidare om sitt engagemang i sin lokala afasiförening. Det 
var en tillfällighet att hon anslöt sig till föreningen för fem år sedan, och 
hon har haft mycket glädje av det. Det var ju hemskt att drabbas av afasi, 
särskilt när man försörjer sig på att skriva, men i längden har den erfaren-
heten faktiskt berikat mitt liv.  

– Tack vare det har jag ju gjort någon nytta här i livet, säger hon, för 
boken har gjort nytta, det vet jag. Folk som har läst den ber mig fort-
farande komma och berätta, det är så fantastiskt att jag får en sådan kolos-
sal respons.  

Hur gick det med det arbete som hon hade innan hon blev sjuk? Ingrid 
berättar att hon arbetade som copywriter fram till sin 62-årsdag. Det var 
lagom att sluta då, eftersom hennes företag lades ner. Det var faktiskt 
ganska skönt, minns hon, för det hade varit besvärligt en tid. Hur är det då 
med den inre dialogen numera?  

– Jag måste alltid ha någonting att tänka på, svarar Ingrid, och tillägger att 
det nog är så för alla. Man läser någonting i tidningen och man börjar 
diskutera högt med sig själv, även om man är ensam. Medan jag arbetade 
som copywriter handlade mina tankar ofta om en idé, eftersom jag för-
väntades komma med idéer. Men allt sådant stod still när jag hade afasi, 
jag kände inte igen mig själv.  

Och det är ju inte så konstigt, hjärnans synapser hittar ju inte varandra.  

– Att hon var så lugn medan hon låg på sjukhus berodde nog på ren och 
skär okunskap, tror hon så här i efterhand. Lugnet var förstås inte särskilt 
välgrundat, men Ingrid upplevde inte att det var onaturligt på något sätt. 
Hjärnan var helt enkelt inte särskilt alert, och då blir man lätt van vid att 
bli omhändertagen.  
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Det var andra människors misstro mot min förmåga att stå ut med san-
ningen som jag var rädd för hela tiden, fortsätter Ingrid.  

– Det var den som fick mig att fundera över om jag vara samma person 
som förut. Men egentligen var det inte så enkelt, ibland kunde även ärlig-
heten kännas plågsam. Egentligen vet jag ju inte om jag har förstått dig nu 
när vi pratar. Vem som helst kan komma och säga att du förstår ju inte vad 
jag säger. Före afasin hade jag aldrig haft tanken att folk gick omkring och 
sa saker till mig som jag inte begrep. Efter afasin har det här inte bara blivit 
en fråga om att inte kunna tänka. Alla dessa frågor har blivit djupare nu.  

Kan man tro att man säger en sak medan man i själva verket säger en 
annan? Vet man vem som har rätt egentligen? Det är en filosofisk fråga 
som är både outredd och komplex.  

Tolkning av Ingrids berättelse 
Ingrid ger en målande och innebördsrik bild av sin tid med afasi. För 
henne var det inte så att orden försvann, som hos Arvid och Gun, de 
kastades istället om inne i huvudet och kom ut huller om buller. I hennes 
berättelse får vi ta del av funderingar över om man är samma person 
som förut när man förlorat kontrollen över sitt språk och tvingas kämpa 
för självrespekt.  

Ingrids berättelse får ett lyckligt slut och egentligen skulle den kunna sluta 
här eftersom Ingrid redan har besvarat många frågor som berör den 
existentiella innebörden i att leva med afasi. Dock så genomförs ändå ett 
försök i att tolka den existentiella innebörden i hennes berättelse.  

Ingrids erfarenheter av afasi förknippades med en känsla av att tillhöra en 
speciell grupp av människor, utesluten ur en större gemenskap. När hon 
förlorade möjligheten att kommunicera adekvat kunde hon inte längre lita 
på att omgivningens reaktioner var äkta. Det uppstod en symbolisk mur 
mot alla dem som var välvilliga och överslätande när hon inte kunde 
uttrycka sig adekvat.  

Ännu värre var det att tankarna blev fragmenterade, de byggde inte själv-
klart på varandra. Muren fanns således inte bara mellan Ingrid och om-
givningen utan även inom henne. Hon hade inte tillgång till det ordlösa 
helhetstänkande som Arvid, och i viss mån även Gun, berättade om. För 
Ingrid gick det trögt att tänka, varje tanke krävde arbete, och logiken var 
långt ifrån självklar.  

  



HÖGSKOLAN I BORÅS 83 

Hon befann sig alltså i en situation där hon kände sig ensam både gent-
emot sin omgivning och inom sig själv. Förmodligen ger hon en bild av 
varför vissa människor klarar av ensamhet bättre än andra. Med ett stimu-
lerande tankeliv kan självvalda perioder av ensamhet upplevas som djupt 
tillfredsställande. Har man svårt att stå ut med ensamhet ser det nog 
annorlunda ut, det sociala samspelet är nödvändigt för att det ska kännas 
stimulerande att formulera tankar och idéer. När Ingrid förstod att hon 
förlorat förmågan att vara sitt eget stimulerande sällskap insåg hon att hon 
blivit beroende av andra på ett annat sätt än förut. Detta i en situation där 
hon upplevde att det fanns en mur mellan henne själv och omgivningen. 
Då försökte hon slå sig fri från behovet av andra, och låtsas för sig själv att 
de ingenting betydde. Sådana känslor av alienation beskrivs inte så sällan i 
samband med andra svåra livssituationer. Men för Ingrid blev känslan av 
främlingskap extra skrämmande eftersom hon inte heller kunde tänka som 
förut. 

Förmodligen har vi alla då och då luckor i vårt logiska tänkande, där tan-
kar och associationer blir avbrutna. Företeelser i tillvaron som brukar bilda 
en hel bild av sammanflätade innebörder kan ryckas isär från varandra, 
framför allt när det händer något oväntat hemskt. Bristande logik kan t.ex. 
vara en följd av en känslomässig påfrestning, som när vi riktar frustrerade 
känslor mot en person som vi ska skiljas ifrån, bara för att stå ut med 
avståndet bättre.  

För Ingrid ökade behovet av ett bra bemötande från omgivningen. Sam-
tidigt förändrades upplevelsen av andra, ibland på ett dramatiskt sätt. Det 
var då som muren uppstod. Människor bar masker!  

De mellanmänskliga samspelens betydelse för en individs identitet har 
blivit belyst ur flera olika teoretiska synvinklar. Ett perspektiv är att se 
identitetsfrågan som en tankemässig nödvändighet, ingen människa kan 
skapa en bild av sig själv utan tillgång till förebilder. Andra personer 
bekräftar individen, och människor bygger upp sig själva med hjälp av de 
relationer de ingår i. Den som upprepade gånger blir misstrodd kommer så 
småningom att anamma den misstroddes ståndpunkt. På så sätt kommer 
individen snart att bli sin egen publik, och betrakta sig själv ur andra män-
niskors perspektiv.  

När Ingrid förlorade sin förmåga till dialog, både med sig själv och med 
andra, började hon betrakta sig själv utifrån. Vem var hon och vem hade 
hon blivit? Tvivlen på det egna värdet gnagde på självkänslan. Omgivning-
ens positiva känslor skulle kanske dras tillbaka nu när hon förlorat sin 
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skicklighet i att hantera det svenska språket. Som copywriter hade hon ju 
varit bättre än de flesta på att hantera texter, och den förmågan var en 
viktig del av hennes identitet. 

Förmodligen är det så att vi alla i första hand uppfattar andra människor 
som perifera, och oss själva som medelpunkten i vår egen tillvaro. Vi lyckas 
upprätthålla den illusionen till dess att vi börjar fundera över hur vi upp-
fattas av andra. Skam uppstår när vi oroar oss för att ha ”gjort bort oss” 
inför andra, inte oss själva.19  

Oavsett vem som ”såg” Ingrid när hon saknade verbal förmåga, verkar 
hennes föreställningar om andra, verkliga eller inbillade, göra det svårt för 
henne att upprätthålla känslan av värdighet. Därför blev behovet av ärliga 
människor väldigt starkt. Alla tecken på att någon tyckte synd om henne 
kändes motbjudande. Ärlighet kändes däremot som en form av bekräftelse, 
även när den konfronterade henne med allvaret i situationen. Behandlades 
hon med för stor försiktighet blev hon däremot plågsamt medveten om att 
hon var språkligt underlägsen, en person som inte klarade av att höra 
”sanningen”. Kanske var det befriande att skriva om det i Katt börjar på S.  

Först när Ingrid återfick sin verbala förmåga kunde hon bearbeta det som 
hände med hennes självbild när det var som svårast. Då upptäckte hon att 
den identitetsförändring som hotade henne under afasin på längre sikt 
hade hjälpt henne till en starkare självkänsla, och en trygg förvissning om 
vem hon var.  

Alla identitetskriser kan i förlängningen leda till mognad, och den utveck-
lingen är tydlig i Ingrids berättelse. Hennes svar på frågan om vem hon är, 
har förmodligen utvecklats i en annorlunda riktning än om hon aldrig 
hade drabbats av afasi.  

Om jag nu skulle möta den människa som jag var i 20-årsåldern, är 
jag inte säker på att jag skulle tycka om henne. Hon var så omed-

                                                             
19  Den här tolkningen har utvecklats med hjälp av Goffmans och Sartres förslag 

till hur man kan förstå bilden av sig själv i relation till andra. George Herbert 
Mead (1934) introducerade redan i början av 1900-talet idén om att vi under 
bandomen upptäcker oss själva just genom samspel med andra. Enligt Mead 
utgör språket och andra symboler inträdesbiljetter till en värld som präglas av 
gemenskap. Ewing Goffman (1974), en av dem som fört arvet från Mead 
vidare, talar om ”självet” som en rollgestalt på en scen. Jean-Paul Sartre (2003) 
har också intresserat sig för att vi tycks grubbla så mycket över hur vi uppfattas 
av andra. Han talar om detta som ”den Andres blick.” 
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veten. Anpassade sig till en roll, vågade inte stå för vem hon var 
eller vem hon ville vara. Hon lät slumpen avgöra hur hennes liv 
skulle bli (s. 130). 

Ingrids framgångsrika kamp mot afasin utmynnade alltså i ett slags för-
soning mellan insikten om språkets rika möjligheter och sårbarheten hos 
henne själv. Av hennes berättelse förstår vi att hennes erfarenheter har 
inneburit en unik insikt i betydelsen av språk och mellanmänsklig kom-
munikation. I längden har den bok som hon skrev om sin tid med ett 
kaotiskt språk ökat hennes livskvalitet. Det positiva mottagandet av Katt 
börjar på S ger henne fortfarande ”input”, som hon själv uttrycker saken. 
På så sätt har Ingrid gått stärkt ur sin förhållandevis korta period med afasi. 

På vad sätt kan Ingrids berättelse bidra till ökad kunskap om vård vid afasi? 
Hennes skada innebar att ordflödet blev kaotiskt, medan Arvid och Gun ju 
drabbades av en oförmåga att formulera ord. Hon har ganska bestämda 
uppfattningar om hur ett adekvat bemötande vid afasi bör se ut. Men vi 
vet inte om hennes behov av en absolut ärlighet är ett utslag av hennes 
personlighet eller det faktum att hennes form av afasi innebär att man 
säger många ord fel. Ärligheten blev under alla omständigheter en viktig 
hörnsten i bemötandet av henne. Den måste inte innebära att man alltid 
rättar till det som är fel, det kan också handla om att man frågar om man 
ska hjälpa till när språket hakar upp sig. Ärligheten signalerar något om 
individens värde, säger Ingrid. Att uppmuntra på ett oärligt sätt ger där-
emot en signal om att man inte längre tror på individens förmåga att 
tänka.  

Ingrid ger alltså konkreta förslag till hur närstående och professionella 
vårdare kan hjälpa. Liksom Gun och Arvid framhåller hon vikten av att 
träna. Men för hennes del handlade det inte om att arbeta med att arti-
kulera och bokstavera sig igenom ord, satser och meningar. Ingrid måste 
omedelbart få grepp om helheten i en sats eller en mening för att förstå 
dess innebörd. Förmodligen var det samma mekanism som gjorde det 
möjligt att svara ”automatiskt” på tal från multiplikationstabellen, trots att 
Ingrid inte för allt i världen kunde återge treans tabell när hon fick i upp-
gift att göra det. Hennes berättelse visar också hur viktigt det är att fort-
sätta tala även när den afasidrabbade inte kan svara adekvat. Bibehållen 
blickkontakt ser också ut att ha stor betydelse. Kanske är det mest rädsla 
och brist på kreativitet och fantasi som hindrar omgivningen från att hitta 
vägar in till den personlighet som för tillfället är gömd bakom en ridå av 
tystnad eller felsägningar.  
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Nästa steg tycks vara lättare att ta. Här kan det t.ex. handla om att skapa 
ett mellanmänskligt möte genom att knyta an till en egen situation där 
man själv har stått utanför gemenskapen, som när man inte förstått eller 
blivit svarslös i ett viktigt sammanhang. För Ingrid hade det varit värdefullt 
att få höra något om andra människors känslor av att komma till korta, när 
hon själv kände sig som mest ensam i sitt elände. Då hade hon kanske 
sluppit att bygga upp sin förlorade självkänsla kring en idé om att andra 
människor var oviktiga, som om de inte ens fanns.  

VIKTOR 

Viktor var 62 år när han drabbades av en blodpropp i hjärnan. Han 
kommer ihåg hela händelseförloppet. Han var ute på stan tillsammans med 
några medarbetare när allt plötsligt blev annorlunda. Han mådde lite illa 
och trodde att han höll på att bli sjuk i influensa. Han blev inte så upprörd 
som han rimligtvis hade anledning till när han upptäckte att han inte för-
stod vad de andra pratade om, och att de ord som kom ur hans mun kom 
huller om buller. På något sätt lyckades han ta sig hem. Hans hustru 
Margareta kallade genast på ambulans, men Viktor förstod inte riktigt 
varför.  

– Tyvärr satte man inte in den propplösande behandling som numera är 
självklar när man konstaterat att symtomen inte beror på en blödning utan 
en propp i hjärnan, säger Viktor med en suck. Fyra år efter insjuknandet 
har han fortfarande svårt att förstå vad ord betyder. Efter många år i chefs-
ställning är han dock van att ta initiativ, och han ger andra människor 
tydliga instruktioner om hur de ska göra för att ett samtal ska fungera.  

– Tala långsamt, och använd gärna gester. Om jag inte förstår ett ord får 
du skriva ner det. På så sätt ökar mina möjligheter att begripa. Jag förstår 
nämligen bara grovt vad ett samtal handlar om, kanske fattar jag hälften 
och så gissar jag på ett ungefär.  

Hur märks det då när Viktor gissar? Han förstår inte frågan omedelbart, 
men med hjälp av nedskrivna stödord går det bättre. Han berättar att han 
har lärt sig att lyssna ”grovt” för att få en idé om vad det handlar om.  

Människor talar ju så här mycket, säger han och håller ut händerna, men 
för mig är det ungefär så här, fortsätter han, och måttar mellan två fingrar.  

– Så jag är utlämnad åt min förmåga att gissa. Det fungerar hyggligt om ett 
sam tal handlar om något som jag känner till, och om det är med en 
person som jag tidigare är bekant med.  
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Viktors tillvaro har alltså krympt väsentligt sedan han plötsligt drabbades 
av sin relativt omfattande stroke i den bakre delen av hjärnan, i Wernickes 
område. Samtal stannar ofta av eftersom att det tar tid att försöka förstå, 
och han är angelägen att det ska bli rätt. En konversation som bara utspelar 
sig mellan två personer, och med fokus på något som Viktor tidigare har 
funderat över, gör det emellertid lite lättare. Han berättar om hur det är 
när han förstår att han gissat fel.  

– Först så tror man att det blir rätt, säger han, men sen inser man att det 
inte är så, att man har gått åt fel håll. Då stannar jag upp och ber den jag 
talar med att skriva. Gudskelov kan jag både skriva och läsa lite grann. 
Men det går ofta dåligt, och det är väldigt svårt att kommunicera med 
människor som diskuterar med varandra, då hinner jag inte med. Ibland 
bryr jag mig inte ens om att lyssna längre, det är som att ha en propp i 
öronen ungefär.  

Då är det lätt att ge upp, det är ingen idé att försöka vara med och disku-
tera. Att däremot sitta i sitt eget vardagsrum, och tala med personer som 
han känner går riktigt hyggligt emellanåt. Men även det kan bli svårt om 
de andra mest pratar med varandra. Då kan han inte följa med, tanken går 
helt enkelt för långsamt.  

– När jag kommer ifatt har samtalet redan gått förbi det som jag lagt ner så 
mycket möda på att förstå, förklarar Viktor.  

Han berättar vidare att han behöver minst dubbelt så lång tid som andra 
för att förstå, plågsamt medveten om att ett samtal vanligtvis inte sker i 
slow motion.  

– Om man talar långsamt då tror jag att jag hinner med lite bättre, för-
klarar han. När talet går fortare, då blir det inget. Då går det inte att 
kommunicera, det går rakt fel. Men det är ju lite lustigt att jag kan prata 
ungefär som folk gör utan att förstå vad samtalet handlar om. Om man 
bara talar urlångsamt så skulle jag kunna hänga med mycket mer, men så 
gör inte människor. Det är ingen människa som talar på det sättet.  

Viktor har utvecklat en strategi för att klara sådana situationer:  

Jag håller igång hela tiden, så länge jag styr det hela då hänger jag 
med. Så fort jag väntar, då förstår jag ju ingenting. Så det är lättare 
för mig att pladdra på hela tiden, då blir det som det är just nu, att 
jag trycker på. Då blir det en kommunikation som jag är med i, för 
när jag slutar då förstår jag ju inte.  
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– Ja, jag menar inte riktigt så, ursäktar han sig, men det blir så för man vill 
ju följa med. När jag är ute och går för mig själv, då blir jag tyst istället.  

Vad tänker han då när han är tyst? Viktor funderar ett tag och säger att 
han inte kan förklara.  

– Ja, man tänker igenom saker ändå, svarar han efter en stund. Jag förstår 
ju om det är något man ska göra. Ordna saker i huvudet, gudskelov så 
finns det ju kvar i hjärnan. Visserligen blir det ju inte riktigt bra. När jag 
jobbade som chef då trodde jag att jag var relativt snabb och kunde hålla 
ihop grejerna. Det har visserligen blivit lite bättre än första året efter min 
stroke, men det blir inte riktigt bra, jag blir aldrig som jag var förr i värl-
den.  

Viktor är fullt medveten om det faktum att han inte fick någon behand-
ling, men han försöker hitta förmildrande omständigheter.  

– Det är ju en viss risk när man löser upp en propp, man kan ju få en 
blödning i hjärnan. När det har gått en vecka så är det under alla omstän-
digheter för sent. Då återstår bara hoppet att svullnaden i hjärnan ska 
svälla av tillräckligt mycket för att talet ska komma tillbaka.  

För Viktor blev det lite bättre efter ett tag, men så stannade läkningen upp, 
förmågan att förstå tal blev aldrig bra.  

Samma svårigheter dyker upp när han ska uppskatta tid. 

(Hur många år har det gått nu?) Att det blev bättre…(Ja hur länge 
sedan är det?) Menar du tiden då eller? (Ja) Jag måste säga att jag 
förstår vad det handlar om, men tid är rätt svårt för mig. Jag kan 
inte räkna pengar heller. (Skriver: Hur många år sedan blev du 
sjuk?) Ja, det var det jag sa också…jag ville bara se att det stämmer? 
Jag det har gått så här lång tid lite drygt [håller upp fyra fingrar] 
(Fyra år?) Ja. Tider är väldigt svårt att säga, tider och klockor. Det 
är inte bara jag det är flera andra som har det så. Särskilt klockan 
som snurrar runt, det är jättesvårt, löjligt nog. Och att räkna 
pengar, det är nästan omöjligt.  

Det tar alltså tid för Viktor att bilda sig en uppfattning om tid. Till en 
början visste han inte om det var sommar eller vinter eller vilken veckodag 
det var. Han försökte hitta en punkt att utgå ifrån där han förstod vilken 
årstid, veckodag och tid på dagen det var. Idag kan han klockan, men bara 
i grova drag. Som svar på en fråga har han en helhetsbild av klocktiden, 
men han kan missa detaljer som en kvart hit eller dit. Det är ju bara 
punkter på klockan och punkterna har ju ingen betydelse i sig. ”Nu funge-
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rar alltihopa så att jag kan se när vi ska äta middag, och hur långt är det till 
kvällen”.  

Viktor berättar att han ständigt tränar, han ger inte upp i första taget. Men 
ibland måste man ge upp, konstaterar han.  

– Jag kan se på TV, och jag kan läsa i tidningar. Jag läser bara grovt, men 
jag förstår ju hyggligt ändå.  

Enkla saker förstår Viktor riktigt bra, svårigheterna uppstår när en text är 
lång. Han uppskattar DVD där han kan spola tillbaka om han har missat 
något. På så sätt så klarar han sig hyggligt, tycker han.  

Viktor bryr sig inte om att korrigera andras uppfattningar när de inte 
förstår hur stort hans språkliga handikapp är.  

– Ska jag vara ärlig så bryr jag mig inte alltid om att lyssna heller, skrattar 
han. Jag orkar inte förklara. Man klarar sig här i livet hjälpligt ändå. Men 
jag missar ju det som är trevligt och roligt. Skrattar alla förstår jag inte vad 
det handlar om. Allt blir så mycket mindre, det finns ett grovt område där 
man i stort sett fattar vad det rör sig om, men man kan inte förklara. Ja, 
man förstår ändå att nu har det hänt någonting. Men man vet inte vad det 
roliga är.  

Allra mest deprimerande var det att tvingas sluta ett viktigt och 
stimulerande arbete. Jag har kämpat om jag ska vara ärlig …sten-
hårt… läst, pluggat, jobbat hela tiden, hela tiden. Det kanske hand-
lar om min typ från början, som chef, det är inget märkvärdigt, 
men jag kanske hela tiden trycker på. Risken är ju ändå att jag inte 
blir bättre.  

– Den delen av hjärnan som är borta den är borta, den kommunicerar helt 
enkelt inte, förklarar Viktor. Möjligen kan en normal bit ta över, som inte 
har dött, men som har sovit. Det är väl den enda möjligheten att man så 
sakteliga lär sig att förstå ord. Är det så går det kanske att förbättra något, 
men det blir ju aldrig bra.  

Några råd till den som ska vårda patienter med impressiv afasi har Viktor 
inte. Men han uppskattar hustruns ansträngningar för att han ska få till-
gång till några av kommunens rehabiliteringsinsatser. Han har deltagit i 
datorövningar med afasiprogram, matlagningskurser och gymnastik. Till-
sammans med hustrun är han aktiv i sin lokala afasiförening. Han förstår 
att hustrun har fått kämpa hårt för att socialtjänstens biståndsbedömare 
ska inse hur stora svårigheter han har. Han uppskattar gamla medarbetare 
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som fortfarande håller kontakt. Det finns ljusglimtar i tillvaron trots allt, 
som att han fortfarande lever och kan röra sig. 

När jag såg på mina röntgenbilder på hjärnan, så såg jag hur stort 
det var. Det var ju en stor del av hjärnan som försvann. Märkligt 
nog måste jag ha haft en väldig tur som ändå kunde röra mig. Det 
är inte så roligt att drabbas av det här men det kunde ha gått ännu 
värre. En aning till så hade halva kroppen drabbats också. Det har 
ju inte blivit sämre de här åren. En del som drabbas av cancer går 
det ju bara neråt för. En del av dom som såg mig när jag nyss hade 
fått stroke, dom har ju dött nu, medan jag fortfarande ligger kvar 
på samma nivå. Så man vet ju inte hur det går. Nu har det ju stått 
stilla och möjligen blir det en aning bättre. // Jag hann ju i alla fall 
jobba i många år, jag blev chef och jobbade i full rulle till 62-63. En 
del får stroke vid 45. Jag får väl träna andra saker men arbetet har ju 
gjort sätt. Jag hade säkert jobbat till 65 och gjort lite till fram till 
70. Men jag var med till 62 i alla fall. En del lägger ju av före 60. 

Tolkning av Viktors berättelse 
Viktors afasi är alltså av impressiv karaktär. Hans språkliga funktionshin-
der liknar Ingrids, men är av betydligt allvarligare och mer bestående slag. 
Enligt vad han själv säger finns det inte heller något större hopp om att 
skadan ska läka ut.  

Viktor insåg inte omedelbart vad det var som hände när han insjuknade. 
Vid tiden för intervjun fyra år senare var han dock plågsamt medveten om 
allvaret i sin situation. En blodpropp i den bakre delen av hjärnan hade 
drabbat förmågan att förstå ord och andra symboler som gör att vi män-
niskor kan förstå varandra och tillvaron på ett någorlunda gemensamt sätt. 
Viktor hoppas visserligen att det ska gå att träna upp andra områden i 
hjärnan, men han vet att han har drabbats av ett livslångt handikapp. Hans 
tillvaro har krympt säger han, han förstår den bara grovt.  

Vad handlar denna ”grova förståelse” om? När vi varseblir något möter 
vårt medvetande världen, och intrycken samlas till en helhet som vi kan 
förstå. Vi har i de tidigare berättelserna sett att även om språket är till god 
hjälp för att identifiera betydelser, verkar det inte vara riktigt nödvändigt 
för att vi ska förstå något som något. Förmodligen är det just detta som 
Viktor beskriver när han säger att han förstår, men att problemen uppstår i 
samtal med andra. 

För dem som hittills berättat om sin afasi har tillvaron en bestämd bety-
delse, även när de saknar ord för den. Det tycks alltså finnas goda möj-
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ligheter att förstå utan att kunna tala. Förmågan att förstå har att göra med 
att vi bygger upp vår bild av verkligheten under hela livet. Den samlade 
erfarenheten finns där och får oss att rikta uppmärksamhet mot, sila 
intryck och skapa en begriplig bild av den aktuella situationen när vi för-
söker förstå något nytt.  

Viktors afasi beror på en utbredd hjärnskada som bara har läkt i begränsad 
omfattning. Liksom Ingrid berättar han om hur hans skada i den bakre 
delen av hjärnan tycks göra honom till något av en främling i tillvaron. 
Svårigheterna att förstå ord och andra symboler gör honom beroende av 
andra. 

Eftersom vårt medvetande alltid strävar efter att förstå och finna mening i 
det vi ser, hör, känner osv. även om vi inte har ord för våra upplevelser, 
verkar det rimligt att tro att Viktor också har tillgång till ett ordlöst 
tänkande, men att han inte kan berätta om det. Det som talar för en sådan 
tolkning är att Victor inte alls är förvirrad, han för initierade resonemang 
kring konsekvenserna av den form av afasi som han drabbats av.  

Det tycks huvudsakligen vara förmågan till improviserade samtal som 
drabbas hårt av hans impressiva afasi. Hela hans symboliseringsförmåga 
tycks emellertid inte vara drabbad, han använder ju ord, men utan den 
spontana omedelbarhet som krävs för en levande dialog. Han måttar med 
fingrarna för att beskriva hur litet av det mellanmänskliga samspelet han 
själv har tillgång till numera. Viktor gissar, säger han, för att fylla ut luck-
orna i sin förståelse. Han har levt ett rikt och aktivt liv i 62 år och har ett 
stort förråd av erfarenheter. Förmodligen är det ur detta förråd av erfaren-
heter han hämtar sina gissningar.  

Betydelsen av livet före afasin har även skymtat fram i Guns, Ingrids och i 
Arvids berättelser. Vi människor förstår ofta en och samma företeelse på 
olika sätt på grund av våra varierande utgångspunkter. Dessa får oss att 
rikta uppmärksamheten åt ett speciellt håll, och fylla i det nya vi träffar på 
med något som hämtats ur erfarenhetsförrådet. På så sätt innehåller all ny 
förståelse också något gammalt. 

Det finns emellertid också en hel del förståelse som är gemensam med 
andra. Detta gäller framför allt dem som vi delar språk- och kulturbak-
grund med. Vi har ju fostrats in i samma tradition. Det som harmonierar 
med det som redan finns i vårt förråd av erfarenheter blir också lättare att 
acceptera som sanningar.  
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Viktor förstår grovt, säger han. Men han behöver inga ord för att känna 
igen sin tillvaro. Han förstår också bitvis det som människor talar om, på 
grund av att en del ordförståelse har kommit tillbaka. Andra ord har lärts 
in på nytt. Sen gissar han, och då hämtar han fram tidigare erfarenheter 
som stämmer med det som han förstår ”grovt”. Varje samtal blir på så sätt 
ett försök att lägga ett pussel. De bitar som han förstår passas in i pussel-
bitar med gissningar som prövas i ett befintligt mönster. Han kämpar såle-
des hårt för att förstå verbal kommunikation, och han försöker öka 
utrymmet för sina egna tolkningar av det andra säger genom att be om 
mera tid. När de andra talar långsamt går det bättre. Bandade ljud- och 
bildupptagningar kan spolas fram och tillbaka till dess att han uppnått en 
nöjaktig förståelse. Skrivna stödord och gester kan också göra det lättare. 
När betydelsen av ett ord blir klar minskar beroendet av att gissa rätt. 

Det tycks vara ännu svårare att förstå andra symboler som almanackor, 
klockor och pengar. Här finns ett symbolsystem som är mera exakt än det 
vardagliga språket. När det gäller tid och pengar finns det bara rätt eller fel, 
inga nyanser. Gissningar som faller lite vid sidan av leder omedelbart fel.  

Viktor talar väldigt lite om hur det känns att vistas i marginalen av den 
mänskliga gemenskapen. Ensamheten skymtar fram när han berättar om 
hur han förstår att han har gissat fel när en person vänder sig bort från 
honom och fortsätter att tala med någon annan. Språkets betydelse för 
gemenskapen med andra blir kanske allra mest tydlig i Viktors utsatthet 
gällande andra människors vilja och förmåga att kommunicera på hans 
villkor. Lyckligtvis finns det människor omkring honom som tänker på att 
han ska hinna med. 

Viktor talar med uppskattning om hustruns ansträngningar för att han ska 
få tillgång till de få rehabiliteringsinsatser som finns i kommunen, och han 
nämner sina barn och gamla arbetskamrater som hör av sig då och då. Men 
det är först när han talar om sitt gamla liv, och sitt arbete som dynamisk 
chef i en högpresterande miljö, som hans entusiasm blir påtaglig. Han 
brukade känna sig stolt över sitt goda minne, han behövde aldrig några 
minneslappar, allt fanns i huvudet.  

Men Viktor talar inte om en inre ensamhet på samma tydliga sätt som 
Ingrid. Ändå blir det tydligt hur plågsamt det är att en stor del av hans 
tidigare så välfungerande hjärna inte kan arbeta som tidigare. Liksom 
Arvid talar han om den hjärna som så grymt svikit honom i tredje person, 
medan han i första person säger ”mitt goda minne”.  
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Viktor är således kvar i sitt utanförskap, utan att riktigt kunna beskriva 
dess känslomässiga konsekvenser. Han har ytterst små förutsättningar att 
engagera sig i någonting utanför sig själv, eftersom alla former av mellan-
mänskligt engagemang kräver tillgång till symboler för kulturell gemen-
skap. Med hjälp av Ingrids beskrivning av hur världen plötsligt blev främ-
mande för henne verkar det rimligt att tro att det kan vara så även för 
Viktor. Tolkningen av detta får emellertid stanna vid en spekulation 
eftersom reflektioner kring känslomässiga erfarenheter inte kan artikuleras 
av Viktor själv. 

Trots sin svåra situation utstrålar Viktor en kraft som kanske hör samman 
med en förvissning om att han tidigare i livet klarat av de hinder som 
kommit i hans väg. Han konstaterar att han trots allt lever och inte blir 
sämre, det går fortfarande lite framåt, om än i väldigt långsam takt. Han 
hoppas inte på några underverk, utan små förbättringar. Han är innerligt 
tacksam för att hans stroke lämnade rörelseförmågan och lite av läs-
förmågan intakt. Afasin har varit ett hårt slag, men den har inte tagit ifrån 
honom viljan att leva och kämpa. Han utstrålar en självtillit som har vävts 
samman med en anpassning och ett motvilligt accepterande av det som 
skett.  

Vi har tidigare sett hur psykologiska avvärjningsmekanismer som bort-
trängning och isolering gjorde det möjligt för Arvid och Gun att handla 
adekvat i en akut situation. För Viktor verkar det vara en annan försvars-
mekanism, rationalisering, som hjälper honom att se lite ljusare på till-
varon.  

Att tänka rationellt och förnuftigt blir ett stöd i kampen för att bevara 
självaktningen. Förmodligen kan det vara en variation på detta tema som 
får Viktor att konstatera att det faktiskt kunde ha varit ännu värre. Hade 
skadan på hjärnvävnaden fått ett lite annorlunda läge hade den gjort 
honom rullstolsbunden. Han kunde också helt ha förlorat läsförmågan, 
och då hade han inte haft möjlighet att förstå med hjälp av nedskrivna 
stödord. Han kan trots allt läsa tidningar och se på TV, även om han inte 
hinner med allt, och bara förstår i grova drag.  

Med samma rationella resonemang konstaterar han att det inte bara var 
hjärnskadan som kunde ha varit värre. Han har kollegor som drabbats av 
cancer, och några som var fullt friska när Viktor blev sjuk har avlidit. 
Viktor själv kunde trots allt arbeta till åren närmast före pensionsåret, och 
han kan fortfarande uppskatta saker i livet vid 66 års ålder. Han hade vis-
serligen tänkt arbeta fram till sjuttio, och han hade hoppats på en stimu- 
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lerande ålderdom. Men det kunde, enligt honom själv, ha varit mycket 
värre.  

ANDERS 

Fyra år efter det att Anders drabbades av afasi gav han ut Den onödiga 
proppen (Dahlin, 1997). Det är i huvudsak den boken som ligger till grund 
för berättelsen om honom. 

Anders var 67 år när han drabbades av stroke. Han beskriver sig själv som 
en lättstressad person, och han hade inte glömt den första varningssignalen 
tolv år tidigare. Som tur var blev skadan ganska liten den gången, talet 
försvann bara under några timmar. Men Anders började oroa sig för en ny 
propp, han slutade röka och tog ut deltidspension för att kunna ta det lite 
lugnare. Vid ett par tillfällen började han se konstigt, det bildades ett hål i 
synfältet. Små blodproppar passerade hjärnan, och varje gång fick han 
antikoagulerande läkemedel.  

Han drabbades av en ny propp i hjärnan, tolv år efter den första varnings-
signalen, nu med mycket större skador. Som nybliven pensionär hade han 
dröjt sig kvar i sommarhuset på Gotland för att njuta av sensommaren. 
Hustrun Barbro hade åkt till Stockholm för att arbeta. Anders såg just den 
här dagen fram emot att dricka kaffe med hembakta kakor hos sin syster 
Ingrid och hennes man Gösta som bodde i närheten. Höstlugnet hade 
lägrat sig, turisterna hade åkt hem och många sommarhus stod redan 
tomma. 

När Anders vaknade den här morgonen kändes allt först som vanligt, men 
när han rörde sig fick han en egendomlig känsla av att någonting var på 
tok. Det kändes tomt på något sätt! Han kontrollerade att han hade båda 
armarna kvar. Jodå, de satt där de skulle, men den högra bar sig konstigt 
åt. Den betedde sig som en vingklippt fågel. Skräcken kom smygande, 
Anders hade ju upplevt den här känslan förut. Armen tillhörde liksom inte 
kroppen, den bara hängde där, livlös. Panikslagen for han upp i sittande 
ställning, han förstod genast att han hade fått en ny stroke. Han försökte 
säga något, men var helt stum. Då prövade han om han kunde skriva 
något med sin friska vänsterhand. 

Ny chock! Jag kunde ju inte skriva! Jag kom inte ihåg hur man 
gjorde. Ändå verkade det i tankarna så naturligt att skriva. Men hur 
gör man? Jag blev rädd, så till den milda grad att jag höll på att 
tappa kontrollen över mig själv. Förvirringen var total, och jag fick 
passa mig för att inte bli hysterisk.  
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Vad skulle han ta sig till? Nog hade han haft onda aningar om att det som 
hände för tolv år sedan skulle kunna hända igen. Han tyckte att han var 
förberedd, men inte just idag. Han blev både förtvivlad och arg. Hur skulle 
han påkalla hjälp? Det var ju hösttomt i husen runtomkring. Anders för-
stod att han måste ta det lugnt, och han intalade sig att han måste ta en sak 
i taget för att inte råka i panik. Det första han måste göra var att ge katten 
Solo mat. Det andra var att han måste klä sig för att komma ut och få 
hjälp, det tredje…nej en sak i taget var det!  

Nu hade jag alltså konstaterat att jag varken kunde tala eller skriva. 
Nu var goda råd dyra. Det viktigaste var att hålla huvudet kallt och 
ta en sak i taget. Det förstod jag. Det låg väl i ryggmärgen det 
också. Prioritera var lösenordet. Jag hade lyckats lugna ner mig lite 
efter de chocker jag fått. Jag måste ta en sak i taget, en sak i taget, 
en sak ….tänkte jag för mig själv. Prioritera, prioritera, prio…  
fortsatte jag. Jag måste ta det lugnt och ta en sak i taget, upprepade 
jag gång på gång i tankarna.  

Anders började fundera över vem som kunde hjälpa honom. Kanske närm-
aste grannen, hon som bodde i det ljusblå huset en bit bort? Men inte 
kunde han komma infarande till en nästan främmande kvinna så här tidigt 
en lördagsmorgon, vimsig och ur stånd att redogöra för sitt tillstånd. Nej 
han måste ta sig lite längre, ända till Gustav. Anders linkade över ängen, 
det gick visst inte riktigt bra att gå heller, benet släpade en aning. Som tur 
var fanns Gustav hemma.  

– Hur är det fatt med dig Anders, sa Gustav, har du fått en propp? Anders 
nickade. När hände det, ja det kan du inte svara på så klart, fortsatte 
Gustav. Och nu vill du ha hjälp av mig förstår jag? Anders nickade igen. 
Han tog Gustav i handen, och visade att han skulle följa med. Väl tillbaka 
i stugan ledde han Gustav till telefonen. Anders pekade på raden med 
Ingrid och Gösta. Han kom på sig själv med att be en bön. ”Snälla Ingrid 
och Gösta var hemma för alla helgons skull.”  

Ingrid och Gösta var hemma, och de hjälpte omedelbart Anders till Visby 
lasarett. På akutmottagningen blev Anders anvisad en säng och han kände 
sig tryggt omhändertagen. En sjuksköterska sa med mild röst att hon skulle 
ta blodtryck och puls, men hon meddelade inga värden. ”Hon insåg nog 
att jag för stunden inte hade något intresse av detaljer”, trodde Anders. 
”Den mycket artige doktorn började med att hälsa. Han hälsade med båda 
händerna på en gång och samtidigt, antagligen för att jag skulle känna mig 
dubbelt välkommen”.  
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Senare har Anders förstått att läkaren kanske ville bilda sig en uppfattning 
om hur starkt hans handslag var. Någon omedelbar behandling kunde 
Anders inte få eftersom man vid den här tiden inte regelmässigt gav 
propplösande behandling när det konstaterats att en stroke inte berodde på 
en blödning i hjärnan. 

Snart kunde Anders ändå lugna sig, och när Barbro kom med flyget dagen 
därpå började det kännas riktigt bra. Han var förvånad över att han kunde 
vara så lugn. Liksom Arvid har han kommit fram till att hjärnan nog 
skapar något som skyddar sig själv vid sådana här kristillstånd. 

Han började emellertid snart oroa sig för att talet inte skulle komma till-
baka, och han började träna med detsamma. Redan första natten sökte han 
sig till nödutgångens trapphus för att öva på ja och nej. Han koncentrerade 
sig på två ord, och upprepade dem gång på gång, antingen enbart ja eller 
nej i långa ramsor eller också växelvis ja-nej-ja-nej och så vidare, till dess att 
han kunde uttala orden med rätt tonläge. Det märkliga var att när han 
äntligen kunde uttala orden förväxlade han ofta innebörden i dem. Inte så 
att han tänkte fel eller menade motsatsen, utan det blev regelrätta felsäg-
ningar. Han kunde svara ja på en fråga och samtidigt ruska på huvudet. 
Anders afasiform hade således både expressiva och impressiva inslag, även 
om det var stumheten som var mest påtaglig. 

Barbro gjorde ett alfabet i stora tryckbokstäver och med hjälp av det kunde 
Anders bokstavera de ord han ville säga. Sedan uttalade Barbro orden 
mycket tydligt och med överdrivna munrörelser, så att han hade både ljud 
och bild till hjälp för att forma ord. Men det var inte alla ord som föddes 
fram på det här sättet. I början av talövningarna kom en del ord av sig 
själva. Det var till exempel ”djävla”, ”Gösta”, ”Gustav” och ”jag har ätit”. 
De fanns plötsligt bara där! Han har i efterhand funderat mycket över 
varför det var så lätt att svära, svordomar hade ju aldrig haft något större 
utrymme i hans tidigare ordförråd.  

Efter vårdtiden på Visby lasarett följde Anders med Barbro till Stockholm. 
En remiss skulle skrivas till Karolinska sjukhuset. Men ingenting hände så 
Anders kontaktade sin husläkare. Att få tid för ett läkarbesök på Karolinska 
sjukhuset kunde dröja veckor, det visste Anders, och han ville så fort som 
möjligt komma igång med sin rehabilitering. Barbro hjälpte honom till en 
logoped som kunde konstatera att hjärnskadan i huvudsak var begränsad 
till talcentrum. Jag hade förståndet i behåll, skämtar Anders, och tillägger: 
”hur det var beställt med detta före proppen framgick lyckligtvis inte!” 
Sedan var det dags för arbetsterapeuten. Det hade redan gått tre veckor, 
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och nu gällde det att se om han kunde hantera verktyg och redskap i ett 
vanligt kök. Då visade det sig att även finmotoriken var drabbad.  

Under hösten började Anders fundera över hur det skulle bli om han 
tvingades leva med afasi resten av livet. Han greps nästan av panik varje 
gång han försökte säga något. Det var totalstopp. Det kändes som en 
tandläkarbedövning gått på tok och hamnat i tungan, halsen och hela 
munhålan. Tänk om det skulle bli så här för all framtid! Rent kroppsligt 
gick det lite bättre, Anders stapplade mindre när han gick, men han kunde 
fortfarande inte använda högerhanden. Han blev lätt trött och det var svårt 
att intressera sig för omgivningen. I min virriga hjärna fanns endast ”jag 
med mina problem”, inget annat, skriver Anders.  

När Anders och Barbro återvände till Gotland för att fira jul var tiden 
mogen för att försöka köra bil igen, och det gick bra. När helgerna var 
förbi började Anders se lite ljusare på framtiden, trots att det inte gick så 
bra med talet. Lösningen var att prata, prata och åter prata. För att uppnå 
maximalt pratande måste Anders umgås med människor och få dem att 
lyssna på hans mycket tänkvärda ord: hej, tack, kallt idag, kostar? 

Datorns ordbehandlingsprogram hjälpte honom att hålla en tanke i huvu-
det åt gången. Tappade han tråden kunde han lätt hitta den igen, för det 
som var skrivet fanns ju på skärmen, och det var bara att fortsätta där 
tanken blivit avbruten. Dessutom fick högerhanden sin välbehövliga 
träning. Logopeden varnade honom dock för att gå för fort fram. Hon var 
av den bestämda åsikten att han inte skulle forcera utan ta det lugnt. Hon 
anade kanske att Anders hade gjort upp ett schema för hur han skulle 
träna, och hon ville varna honom i tid. Hon hade både rätt och fel, skriver 
Anders. Rätt i den mening att han hade gjort ett schema, och fel i att det 
skulle vara lätt att bli överambitiös. Hans enorma trötthet trängde nämli-
gen bort alla ambitiösa tankar.  

Tiden gick och det var fortfarande svårt att tala. Ibland fanns orden inne i 
huvudet utan att komma fram. Ibland hann han glömma vad han tänkt 
börja meningen med. Hjärnan visste helt enkelt inte vilka signaler den 
skulle sända till talorganet. Det kan fortfarande sluta med allmänt kaos i 
hjärnan, skriver Anders förtvivlat, och då är det lätt att förlora självkäns-
lan.  

Att bara sitta där stum och dum, med huvudet fullt av mer eller 
mindre färdiga och spirituella kommentarer och inte kunna göra 
bruk av dem, det känns krävande, rent helvetiskt krävande, och jag 
blir så arg, så arg. Det tar emot överallt och jag känner mig helt 
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värdelös. Ibland händer det att man får reklamförsändelser från 
posten med innehållsförteckning ”Prov utan värde” påskrivet. 
Precis så känner jag rätt ofta nu för tiden, att jag bara är ett skal och 
innehållet helt värdelöst. 

När Anders skrev sin bok fyra år senare undrade han hur länge han skulle 
ridas av maran. För det är verkligen en mara, skriver han, alldenstund som 
jag tänker klokt, logiskt och rätt. Jag hoppas att maran släpper, om och när 
jag får mål i mun. Ett år efter insjuknandet kan han emellertid konstatera 
att han gjort framsteg. Han kan tala, läsa och skriva igen. Fast det tar 
väldigt lång tid, och ibland blir det fel. 

Vid tiden för boken tyckte Anders att allt var förvånansvärt bra, frånsett 
koncentrationssvårigheterna. ”Det blir en enda salig röra i huvudet av det 
jag just håller på att säga, och det som jag tänker säga i nästa sekund. Jag 
plågas även av svår beslutsångest, vilket i hög grad bidrar till röran”.  

Ett annat problem kallar han ”sirapssyndromet”, allting blir segt och går i 
ultrarapid. Detta kan gälla för både tal och rörelser. Det bästa är att få den 
tid man behöver, skriver Anders. Den viktigaste förändringen syns dock 
inte utanpå. Anders tycker att han förlorat sin personlighet.  

Det syns väl inte utanpå, men jag vet att jag ändrat personlighet. 
Jag har t.ex. förlorat min gotländska dialekt, som är så personlig. 
Nyanserna och tonfallen är borta. Och det tråkigaste av allt, det går 
definitivt inte att skämta. Jag hinner inte formulera mig i ett 
normalt samtal innan ögonblicket är förbi. Jag har försökt flera 
gånger, men det har inte alls gått hem. Det är som att vara i ett 
främmande land med människor vilkas språk jag inte behärskar.  

Åtta år senare 
Efter Barbros pensionering flyttade makarna Dahlin från Stockholm till 
Gotland för gott. Barbro berättar i ett telefonsamtal att Anders nu hunnit 
bli 80 år gammal. Han mår betydligt sämre nu än när han skrev sin bok 
eftersom han har haft tre nya proppar i hjärnan. Han är nästan helt för-
lamad i höger sida och kan bara gå med stöd. Talet har försämrats ytterli-
gare och närminnet fungerar dåligt. Barbro sköter det mesta med hjälp av 
hemtjänst 14 timmar i veckan.  

När Anders själv kommer till telefonen talar han långsamt, men med klar 
och tydlig stämma. Han tycks leta efter ord, och vissa ord blir fel eller 
”sluddriga”. Ibland skymtar dock hans gotländska dialekt fram, den som 
han själv trodde var borta för evigt när han skrev sin bok.  
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Hur tänker egentligen Anders när han inte har tillgång till ord? I boken 
beskrev han ju hur han vägde alternativ mot varandra när han funderade 
över hur han skulle påkalla hjälp. Förde han en inre dialog med sig själv 
då? Anders svarar: 

Nej …bilder…svårt att tänka idag också…men tänker mycket… 
kan inte prata med mig själv…vilda tankar …bilder. (Var det 
så redan när du drabbades av afasi för tolv år sedan?) Ja, bilder, 
svarar Anders. (Så du tänkte inte med ord?) Nej, svarar han 
bestämt. (Kommer du ihåg hur det var innan du drabbades av 
afasi?) Då kunde jag tänka med ord, säger Anders och tillägger att 
han drömmer mycket….om tråkiga saker. (Är det mardrömmar?) 
Ja hemskt, svarar Anders.  

Som svar på ytterligare en fråga berättar Anders att koncentrationsproble-
men och det som han kallade för sirapssyndromet i boken har blivit ännu 
värre nu. Han verkar trött, och får hjälp av Barbro med det mesta. När 
Barbro tar telefonluren igen berättar hon hur hon gör för att tala med 
Anders när han själv inte hittar orden. Jag gissar helt enkelt, så får Anders 
bekräfta om jag gissar rätt eller fel.  

Tolkning av Anders berättelse 
När Anders drabbades av afasi för tolv år sedan lyckades han uppenbarli-
gen tränga bort de känslor som skulle göra det omöjligt för honom att 
hantera situationen. Där de andra intervjupersonerna, främst Arvid, talar 
om ett obegripligt nästan meditativt lugn, beskriver Anders ett lugn som 
han måste kämpa sig till. Han tränger aktivt bort de hotande panikkäns-
lorna och han anstränger sig för att ta det lugnt. Han försöker ta en sak i 
taget, och genom självdisciplin lyckas han hålla rädslan på avstånd. På så 
sätt kan han systematiskt ta sig förbi det ena hindret efter det andra. Med 
lite tur – de personer som han vänder sig till för att få hjälp är lyckligtvis 
hemma – kommer han snart till sjukhus. 

Anders lyckades alltså skilja känslor och tankar åt, för att få kontroll över 
situationen. Nästa steg blev att disciplinera tankarna så att de inte rusade 
iväg mot alla möjliga skräckladdade scenarion. Han tvingade sig själv att ta 
en sak i sänder. Av telefonintervjun åtta år senare framgick det att denna 
tankeprocess förmodligen ägde rum utan ord. Anders vägde olika möjlig-
heter mot varandra med hjälp av inre bilder. 
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Han befann sig i en chockartad situation, men den var varken helt ny eller 
oväntad. Han hade haft en kortvarig afasi tidigare, och han hade oroat sig 
mycket för att det skulle hända igen. Hans tidigare erfarenheter tycktes 
alltså hjälpa honom att bringa reda i tankarna, trots de kaotiska känslorna. 
Det gick visserligen trögt att tänka, och han måste anstränga sig för att 
hålla tråden. Hans oro, liksom den första korta episoden av afasi tolv år 
tidigare, fanns dock i hans medvetande, och vetskapen om detta kunde 
han använda sig av för att förstå vad som hände. Han beskriver sig själv 
som en orolig person, och kanske var det så att hans strategier för att ta det 
lugnt hade tränats in sedan lång tid tillbaka.  

När vi blir sjuka kan kroppen förstås hindra oss från att leva det liv som vi 
önskar. Anders funderade redan i sin bok över hur länge han skulle ridas av 
maran. Efter många misslyckade försök att kommunicera kändes läget 
hopplöst. Åtta år senare hade hans situation förvärrats, Anders fungerade 
sämre både i tal och motorik. Han kunde varken skriva eller läsa längre. 
Han berättade om sin sårbarhet och utsatthet när det gick upp för honom 
hur utlämnad han var åt sin hjärnas nycker. Den tvingade honom att lägga 
alla planer på en trevlig sensommar i stugan på Gotland åt sidan. Hjärnan 
pockade på uppmärksamhet för den hade drabbats av sjukdom och han 
måste ta hand om den. Kropp och hjärna hade förvandlats till en källa för 
frustration, lidande, rädsla och ångest.  

Med tiden blev emellertid även funktionshindren en del av Anders vardag. 
Med ett visst mått av accepterande insåg han hur handikappad han blivit. 
Stundtals tog dock förtvivlan överhanden, han var inte bara stum, han 
kände sig dum också. Han hade visserligen ”huvudet fullt av mer eller 
mindre färdiga och spirituella kommentarer”, men han kunde inte göra 
bruk av dem. Detta gjorde honom förstås frustrerad och ledsen. Stum-
heten fick honom att känna sig värdelös. 

För de flesta av oss är det stimulerande att utveckla nya sidor av vår 
personlighet, där vi vågar visa vad vi verkligen tycker. Lite förenklat kan vi 
kanske tala om detta som makt att påverka och våga visa oss som den 
person vi väljer att vara. Alla former av hämningar minskar förstås den 
möjligheten. I värsta fall vänds all ilska och besvikelse mot den egna 
personen, med känslor av nedstämdhet och hopplöshet. Och vad kan vara 
mer hämmande för makten över det egna livet än stumhet? Vilka andra 
möjligheter finns att ta plats och våga visa vem man är och vad man 
tycker?  
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När Anders skrev sin bok hade han återfått förmågan att skriva. Men han 
talade långsamt och var fortfarande beroende av andra människors tålamod 
för att komma vidare. Misslyckade försök att formulera sig inför dem som 
inte gav honom den tid han behövde fick självkänslan att hamna på ett 
sluttande plan. Hjärnan började bete sig kaotiskt, orden fanns plötsligt inte 
alls, eller så kom det fel ord ur munnen. Minsta otålighet från den som 
lyssnade, eller misslyckade försök att hjälpa till, gjorde det hela ännu värre. 
Anders kände sig maktlös, hämmad, ibland rent av förnedrad. Den 
personliga värdigheten hotades och han liknade sig själv vid en reklamför-
sändelse från posten med innehållsförteckningen: ”Prov utan värde”. Han 
hade förvandlats till ett skal med ett värdelöst innehåll. 

Anders berättelse visar hur viktigt det är att få hjälp att upprätthålla själv-
känsla och personlig integritet när man drabbas av ohälsa. Den som hjälper 
en människa med afasi behöver en väl utvecklad förmåga att kommunicera 
även om den andre inte kan svara. Kommunikationen bör innehålla ett 
budskap om att man vet att den som drabbats av afasi ofta förstår vad som 
händer, även om förmågan att kommunicera är nedsatt. Läkaren som 
skapade sig en bild av skadans utbredning genom att hälsa med bägge 
händerna visar att det går att ha ett diagnostiserande samtal utan att kon-
frontera patienten med ett plötsligt uppkommet handikapp, på det sätt 
som Arvids läkare visade exempel på. 

Anders lyckas själv bygga upp en del strategier som hjälpte honom att 
åtminstone tillfälligt upprätthålla självkänslan. I hans bok finns många 
humoristiska kommentarer som nästan alla bär självironins prägel. Kanske 
var det så att självironin gjorde Anders mindre sårbar. Humorn har ju ofta 
något förlösande över sig, den kan hjälpa oss att få rimligt befriande pro-
portioner på allsköns elände. Humor kan alltså vara en bra strategi när den 
personliga integriteten är hotad. Ibland raljerar Anders över sin egen 
utsatthet och sina kvarstående funktionshinder, på ett sätt som gör det 
rimligt att förmoda att just humor och självironi hjälper honom att få 
distans till sina problem.  

Den djupaste formen av humor har emellertid inte något som helst med 
upprymdhet att göra. Den kan snarare beskrivas som en form av melan-
koli.20 Anders verkar också vara fullt medveten om humorns funktion i en 
  

                                                             
20  I Att bygga upp självet ger Heinz Kohut (1986) exempel på hur just sinnet för 

humor kan hjälpa patienter i psykoterapi ur svåra situationer.  



102 VETENSKAP FÖR PROFESSION 

svår situation. I sin bok skriver han öppenhjärtigt om vad som döljer sig 
bakom hans humoristiska jargong.  

Det där med att laga kläder och brodera var bara ett skämt för att 
lätta upp situationen lite. Egentligen är jag bekymrad och modfälld 
över min situation. Jag har fått känna av det lite då och då, allt-
eftersom chocken släpper. Jag har nog levat i ett slags chocktillstånd 
utan att riktigt veta vad som hänt mig. Inte förstått eller ens tänkt 
på vilka konsekvenserna av en propp i hjärnan skulle få (sid. 36). 

Kampen för orden – ett Sisyfosarbete 
När Anders skrev om den onödiga proppen hade han fortfarande problem 
med ordflödet. Men han kunde skriva, och han arbetade hårt med sin tal-
träning. Av telefonsamtalet åtta år senare framgick att han förlorade sin 
kamp. Efter tre ytterligare slaganfall hade både tal och kroppsfunktioner 
försämrats ytterligare. Anders mödosamma försök att tala i telefon var bara 
fragment av ett samtal.  

Anders öde kan närmast liknas vid ett Sisyfosarbete. I den grekiska myto-
login var Sisyfos kung i Korint, den slugaste bland de dödliga. Men han 
överlistade själva Hades, och fick då till straff att i underjorden vältra ett 
stenblock uppför ett berg, varifrån det ständigt rullade ner igen. Därför har 
begreppet Sisyfosarbetet blivit en beteckning på ett ändlöst fåfängt arbete. 

I Myten om Sisyfos lägger Albert Camus (2001/1942) fram grundvalen för 
sitt eget författarskap, med hjälp av denna berättelse. Om man får tro 
Homeros, skriver Camus, utmärkte sig Sisyfos bland de dödliga för sin 
stillfärdighet och klokhet. Han var alltså en lätt absurd hjälte i den grekiska 
mytologin, han föraktade gudarna, hatade döden och upplevde en stark 
passion inför livet. Gudarna höll rådslag, Mercurius grep Sisyfos och förde 
honom till underjorden. I myten får vi ingenting veta om Sisyfos tankar. 
Men vi kan se hans kropp, alltid spänd i ansträngningen att lyfta den jätte-
lika stenen och åter och åter rulla den uppför sluttningen. 

Vägen tillbaka är det som intresserar Camus mest, han ser Sisyfos åter-
vända mot ett lidande som det inte går att se slutet på. Tragiken i den här 
myten beror på att Sisyfos är så medveten om vad som sker. Så länge vi 
inte reflekterar över att många av våra ansträngningar är fåfänga i långa 
loppet, så lider vi inte.  

Hur var det då för Anders att veta att det mödosamma rehabiliterings- 
arbete som han skrev om i sin bok åtta år senare spolierades i tre olika 
omgångar. Han valde ju att kalla sin bok för den Onödiga proppen, som 
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om tanken att den kanske skulle ha gått att förhindra var extra plågsam för 
honom. Åtta år senare kan han varken skriva eller tala på ett nyanserat sätt, 
så vi vet inte riktigt vad han tänkte och kände då. Kanske kunde han vila i 
att ge upp kampen? Med viss möda berättar han att han egentligen inte 
önskar sig så mycket mera, han bor återigen på Gotland, och han har 
Barbro vid sin sida. 

Sisyfos inser också det triviala i tillvaron, och han accepterar dess villkor 
med bibehållen mänsklig värdighet. Det finns ingen sol utan skugga, man 
måste lära känna natten, avslutar Camus sin läsning av myten om Sisyfos. 
”Kampen för att uppnå topparna räcker ensam för att fylla ett människo-
hjärta” (Camus, 2001 s. 99). 

INNEBÖRDEN I AV ATT DRABBAS AV AFASI 

I den existentiella tolkning som nu följer presenteras ett försök att förstå 
språkets mening genom att förlora det. 

De berättelser som vi fått ta del av gör det angeläget att fundera över om 
ett mänskligt språk ska betraktas som otvetydiga avbildningar av verklig-
heten eller något som får sin innebörd när vi använder det, för att tala med 
den tidige respektive senare Wittgenstein. Ett annat alternativ är förstås att 
hela vårt vara uppstår i språket, som Heidegger och Gadamer tycks mena. 
Eller ska vi kanske hellre tro Merleau-Ponty som anser att mening och 
innebörd uppstår i medvetandet innan detta kan kläs i ord? Ligger tal-
förmågan till grund för tanken, som hos Vygotsky, eller är det mera frukt-
bart att ansluta sig till Piagets idé om att språket bara är ett av flera symbo-
liska system som vi människor förfogar över?  

Av Arvids, Guns, Ingrids, Viktors och Anders berättelser att döma tycks 
ingen teoretisk modell ensam lösa språkets gåta. Har då den gåtan blivit 
löst i tolkningarna av de intervjuades berättelser? Nej, knappast, men de 
har gått att formulera förslag till hur den existentiella innebörden i att 
drabbas av afasi kan förstås med hjälp av existensfilosofi, psykodynamisk 
teori och symbolisk interaktionism. Arvids metaspråk kunde t.ex. tolkas 
med hjälp av Merleau-Pontys fenomenologiska tänkande, den symboliska 
interaktionismen blev en teoretisk nyckel för att förstå språket som ett 
system av symboler, och den psykodynamiska teorin om jagets försvars-
mekanismer gjorde det möjligt att begripa hur förlusten av språket kan 
hanteras psykologiskt. 
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I stormens öga 
När intervjupersonerna drabbades av afasi var de helt vakna, alla utom 
Viktor var medvetna om vad som höll på att ske. Trots fasan över att talet 
försvann kunde de berätta om ett förvånansvärt, nästan drömlikt, lugn 
mitt i stormens öga. Världen omkring dem kändes självklar, innebörd och 
mening fanns där omedelbart, som en helhetsupplevelse, trots att det inte 
var möjligt att tala, som i Arvids, Guns och Anders berättelser, eller förstå 
ord, som i Viktors och Ingrids upplevelser. Förmodligen har vi här att göra 
med biologiska och psykologiska processer som vävs samman till en surre-
alistisk känsla. 

Som tidigare nämnts belyser den existensfilosofiska riktning som kallas 
fenomenologi en icke verbal, för-reflekterad nivå i det mänskliga varse-
blivandet. Enligt ett fenomenologiskt sätt att förstå registrerar vi männi-
skor det som sker omkring oss på ett oreflekterat sätt, även när vi kan tala. 
Detta omedelbara varseblivande ingår i vårt naturliga förhållningssätt, vårt 
vardagliga förhållande till oss själva och omvärlden, det som vi tar för givet 
utan att i egentlig mening fundera över det. I vårt naturliga förhållningssätt 
utgår vi också ifrån att andra erfar världen likadant som vi själva. Här ingår 
ingen aktiv reflektion, åtminstone inte i verbal mening. Att omedelbart 
erfara något som något kan snarast beskrivas som en grundnivå i med-
vetandet. 

Alla som hittills berättat om sin afasi uppfattade det som hände runt 
omkring dem som självklart, på samma sätt som det är självklart att andas. 
Arvid kallade denna omedelbara ordlösa förståelse för ”metaspråk”, han 
talade om ett språk under det vanliga språket. Både han och Ingrid note-
rade att de var onaturligt lugna, och för Arvid var insjuknandet nästan en 
fascinerande upplevelse. Gun var mest irriterad över den långa väntetiden 
på akutmottagningen, och Viktor förstod inte riktigt varför hustrun 
kallade på ambulans. Det var bara Anders som omedelbart blev rädd.  

Med hjälp av Merleau-Ponty och Perceptionernas fenomenologi (1995) går 
det att formulera ett förslag till generellt mönster i de intervjuades berät-
telser. I en sådan tolkning är orden varken självklara eller nödvändiga för 
tankeverksamheten. Det förhåller sig snarare tvärtom, tankarna är nöd-
vändiga för orden. 

It [the word] is not without meaning, since behind it there is a 
categorical operation, but this meaning is something which it does 
not have, does not possess, since it is thought which has a meaning, 
the word remaining an empty container. It is merely a pheno-



HÖGSKOLAN I BORÅS 105 

menon of articulation, of sound, or the consciousness of such 
phenomenon, but in any case language is but an external accompa-
niment of thought (s. 177). 

De intervjuade skildrade hur de kunde tänka, trots sin afasi. Men det var 
inte samma sorts tänkande som förut. Det upplevdes som en ny sorts 
tänkande, präglat av helheter, inte av de delar som vi kallar för ord.  

Afasin drabbar således inte förmågan att förstå något som något. Den tycks 
tvärtom öka styrkan i det omedelbara ordlösa igenkännandet av tillvaron. 
De mest förödande konsekvenserna drabbar huvudsakligen förmågan till 
samspel med andra. Samspel och dialog förutsätter nämligen att vi förstår 
symboler och tecken likadant. Här finns inget utrymme för individuell 
helhetsförståelse. En förståelse som ska delas med andra måste brytas ner i 
de delar av innebörder som man kommit överens om inom en och samma 
kulturella gemenskap. Ord, pengar, klockor, vägskyltar får sin betydelse 
genom konventioner i bestämda sociala sammanhang. En fungerande 
kommunikation gör det möjligt att påverka andra människors förståelse, 
liksom andra människors ansträngningar för att vi ska förstå dem.  

Afasi innebär att just den förmågan drabbas på ett förödande sätt. I de 
intervjuades berättelser exemplifieras detta av svårigheter att förstå värdet 
av mynt, tolka gester och ansiktsuttryck, uppskatta tid och förstå klockan. 
Mest förödande är förstås förlusten av de symboler som bildar språk; 
orden. Försöken till meningsutbyte med andra kräver stor ansträngning 
och de misslyckas ofta. Med detta följer existentiella konsekvenser, som 
ensamhet, förödmjukelser, underlägsenhetskänslor och upplevelser av 
främlingskap inför andra människor. 

Det verkar följaktligen rimligt att tolka de känslomässiga konsekvenserna 
av afasi som en följd av den bristande symboliseringsförmågan. Mest 
uppenbart var detta hos Gun som inte kunde gråta när hennes son dog, 
som om själva tårarna också vore en del av vårt system av symboler inom 
den kultur som Gun lever i. Hon liksom flera andra av de intervjuade 
berättade om hur svårt det kunde vara att knyta an till andra människor 
när man inte hade tillgång till sitt språk. Afasin skapade känslor av att vara 
en främling i tillvaron. För Ingrid gick det så långt att hon upplevde att 
andra människor var maskerade. För alla handlade de känslor som var lätt-
ast att få tag i om vrede och frustration, och det första orden efter afasin 
var ofta en svordom.  
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I takt med ökad förmåga att tala försvann det drömlika lugnet, och den 
nästan autistiska likgiltigheten. Det var nu som självförakt och misstänk-
samhet mot andra började dyka upp. Tillvaron utan språk blev ett fängelse. 
Det var inte längre fascinerande att stanna i den första lugna känslan, för 
nu började de förödande konsekvenserna av afasin bli uppenbara. Kampen 
för språk och andra symboler kom igång, tillsammans med strategier för 
att hantera problem, som att alltid betala med en sedel och sedan lita på att 
expediten ger rätt växel tillbaka.  

Av dem som berättar i det här kapitlet hade Arvid, Gun och Ingrid lämnat 
sitt afatiska fängelse med en känsla av att ha lärt sig något om betydelsen 
av språk, kommunikation och gemenskap. Det tydligaste tecknet på att 
utvecklingen gått i gynnsam riktning var deras benägenhet att rikta intres-
set utåt, mot arbete, familj och politiska prioriteringar.  

I boken om hälsans gåta ger Hans George Gadamer (1996) en enkel men 
heltäckande definition av vad det innebär att ha hälsa och välbefinnande. 
Den handlar också om ett engagemang utanför sig själv.  

In the case of well-being is it enough to be able to say that one feels 
well, and to mean by that the ability to be completely involved in 
something else, in whatever else it is that one wants to do (Gada-
mer 1996 s. 77). 

Viktor och Anders är emellertid kvar i sitt fängelse. Trots en hård kamp 
lever de fortfarande vid sidan av den mänskliga gemenskapen, hänvisade 
till sin egen förmåga att hitta enstaka ord eller gissa sig till innebörden i det 
som andra människor talar om.  

Oavsett form av afasi tycks det språkliga funktionshindret utgöra ett all-
varligt hot mot möjligheten till samhörighet. Framgången i kampen varie-
rar. Om den slutar i gemenskap eller alienation har inte bara att göra med 
form och allvarlighetsgrad av själva afasin. Det tycks också handla om 
andra människors vilja och förmåga att hitta nya sätt att kommunicera. 
Därmed aktualiseras också frågan om professionella vårdgivares och närstå-
endes förmåga att svara an när en person med afasi söker kontakt. Den 
frågan kommer att behandlas i kommande kapitel, men först följer ytterli-
gare fyra individuella berättelser.  
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KAPITEL 5 

ATT BISTÅ VID AFASI 

I det här kapitlet får vi ta del av ytterligare fyra berättelser om afasi. Det 
som skiljer dem från de första fem är att de inte handlar om avgränsade 
afasiformer. Här vävs tolkningar in direkt i berättelserna, och till viss del 
som en vidare utveckling av den förståelse som utvecklades i förra kapitlet. 
Särskild vikt läggs vid en central fråga för den här forskningsrapporten, 
nämligen hur man som professionell vårdare kan ge stöd och hjälp till en 
person med afasi. 

BERIT 

Berit, som är 55 år, drabbades av afasi för 18 år sedan. Idag arbetar hon 
halvtid tillsammans med Gun, som vi tidigare stiftat bekantskap med, i en 
kommunal stödfunktion för personer med afasi. För sju år sedan skrev hon 
ner sina erfarenheter, och dessa anteckningar ligger tillsammans med en 
intervju till grund för berättelsen om henne.  

En dag när Berit bara var 37 år gammal upptäckte hon att hon inte kunde 
skriva. Men hon gick till arbetet ändå eftersom hon kunde tala hela tiden. 
Efter någon dag kom skrivförmågan tillbaka. ”Men det klickade i huvudet, 
och jag kände att min arm var lång”, säger Berit fundersamt. Hon tillägger 
att hon nog var dum som inte genast sökte hjälp, men att hon aldrig var 
riktigt rädd, kanske mest aningslös. Och hon kom att drabbas rejält ett 
halvår senare. 

En helt vanlig dag steg Berit upp på morgonen, åt frukost och gick sedan 
ut till bilen för att åka till arbetet. Då kom proppen och hon föll ihop. 
Hon tycks ha varit lugn på ett liknande sätt som flera av de intervjuade 
beskrev i förra kapitlet, och hon vet inte hur lång tid det tog innan hennes 
make hittade henne liggande bredvid bilen. Hon minns att hon tänkte att 
hon bara skulle vila en liten stund innan hon steg upp. Först när min man 
tog in mig i bilen och åkte till sjukhuset förstod jag att det var något som 
var fel säger Berit och skrattar. 
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Hon minns att hon inte kunde tala när hon kom till akutmottagningen, 
men hon kommer inte riktigt ihåg hur det kändes. Berit tror att hon var så 
chockad att hon inte riktigt förstod allvaret i situationen. Hon kunde bara 
röra halva kroppen, och hade inget tal.  

Hon kunde säga några enstaka ord, men hade ingen aning om huruvida 
orden blev rätt eller inte. Hon visste hur det skulle låta, men svarade ändå 
fel utan att kunna göra något åt det. ”Jag svarar fortfarande fel då och då, 
tillägger Berit, trots att det gått arton år sedan jag blev sjuk”.  

I början blev det väldigt mycket fel, inte bara med talet, utan även när hon 
skulle nicka för ett ja eller skaka på huvudet för ett nej. Problemen med att 
förstå symboler hade alltså även drabbat den icke-verbala kommunikat-
ionen. 

Vid tiden för intervjun är Berit fortfarande rullstolsbunden, men hon 
tycker inte att rörelsehindret är så förfärligt som det var att inte kunna tala. 
Man är ingenting när man inte kan tala. Om man inte kan uttrycka sig 
själv, om man inte kan säga vad man menar, eller diskutera, eller ens 
bekräfta om något är rätt eller fel, då är man ingen, säger Berit igen. Man 
blir ju helt utlämnad åt andra människors förmåga att tolka.  

– När jag låg på neurologen skrev min man och svägerska lappar som jag 
kunde visa för personalen. Där kunde det stå: jag vill gå på toa, jag vill ha 
kaffe med mjölk eller något annat. När jag ringde på personalen så pekade 
jag på en lapp, berättar Berit.  

Hon kunde alltså läsa, men bara lite grann, och bara korta saker. Att skriva 
gick till en början inte alls. Berit försökte skriva med vänster hand, men 
det blev bara fel. Hon blev aldrig riktigt rädd, men tackar sin lyckliga 
stjärna för att det har gått att träna upp talet. Hon tror att hennes lugn vid 
insjuknandet berodde på att hon var så omtöcknad. ”Om man är med-
veten om att man har tappat talet så hamnar man i ett chocktillstånd. 
Kroppen kan inte ta till sig detta, känslomässigt förstår man inte vad som 
hänt”. Hur var det då med förmågan att tänka? Om detta skrev Berit så 
här i sina anteckningar: 

Först i början var huvudet tomt på tankar. Det var så underligt. 
Det var som jag hade bomull i huvudet. Det fanns ingen verksam-
het i hjärnan. Kanske berodde det på chocken och att det var 
omrört i min hjärna. Det blir ju en svullnad omkring skadan. 
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Det är inte bara själva skadan som påverkar hjärnan, fortsätter Berit, det 
handlar om psykologi också. Men hon kan inte riktigt skilja på vad som 
var biologi och psykologi, varken nu eller för 18 år sedan.  

Jag tror att om man ska äta eller dricka eller gå på toa så känner 
man kroppsligt vad det är för någonting, svarar Berit. Kroppen gör 
som vanligt, den styr utan att man behöver tänka på det.  

Sju månader efter den ödesdigra morgonen när Berit ramlade ihop på väg 
till sitt arbete skrevs hon ut från sjukhuset. Numera driver Berit kurser 
tillsammans med Gun för människor med afasi och deras anhöriga. Hon 
talar mycket långsamt och letar efter ord ibland. Av och till kan ett ja bli 
ett nej och tvärtom. Hon håller fortfarande på att utveckla sitt tal, och det 
förbättras hela tiden. Att arbeta ser hon som en viktig rehabiliterings-
åtgärd. Den största drivkraften har dock varit hennes son. När Berit blev 
sjuk var han bara fem år gammal, och det var nödvändigt för henne att 
kunna tala med honom. Så här skrev hon i sina anteckningar om tal-
träning:  

Jag tränade ord hos afasipedagogen och övade ord hela kvällarna. 
När jag åkte hem, då tränade jag hemma. Jag var så rädd att inte 
talet skulle komma tillbaka. Jag hörde någon som sa att det är de 
första fem åren som är viktiga för talet. Jag trodde att efter dom 
åren kan man inte utvecklas alls. Det stressade mig mycket. Men 
jag läste en skrift från afasi-förbundet som sa att det finns ingen 
tidsgräns för en afatikers förbättring. Träning måste pågå länge och 
självträningen får inte upphöra. Jag ser på andra afatiker och på mig 
själv att det är så. Ingen tidsgräns. Kanske dom äldre är för trötta 
för att träna så mycket. Efteråt förstod jag att allt som stimulerar 
hjärnan och språket är bra. Alla medel är tillåtna. Att titta på bilder 
och säga efter. Säga sina anhörigas och vänners namn. Försöka 
skriva. Ramsor, veckans dagar och årets månader. Att sjunga sånger 
som man kunde förr. Jag minns det första ordet jag sa. Det var i en 
sång som jag sjöng som barn. Det ordet var ”katt”. Jag kan läsa 
sakta nu. Först hoppade bokstäverna omkring på pappret eller i 
tidningen. Jag kunde inte följa raderna. Först läste jag rubriker med 
stor stil i tidningen. Sedan blev det bättre och jag började läsa lite 
text. Om jag inte förstår någon mening, då läser jag texten högt för 
mig själv. Då förstår jag meningen. ”Lyssnar och läser”. Jag hör 
orden. Jag tycker när jag upprepar ett ord högt för mig själv många 
gånger, så blir det lättare för mig att använda ordet igen. Kanske 
hjärnan programmerar in orden.  
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Berit berättar alltså om upplevelser av afasi som inleds med att hon känner 
sig ganska tom inombords. Här finns inte den fascination och det helhets-
tänkande som Arvid berättar om, eller det planerande som hjälpte Anders 
när han upptäckte att han inte kunde tala. Bristen på känslor liknar kanske 
de känslor av främlingskap som präglade Guns och Ingrids skildringar av 
tiden med afasi. 

Berit ger trots allt en ganska positiv bild av åren efter sitt insjuknande i 
stroke, även om hon fortfarande är funktionshindrad i både rörelser och 
tal. Hennes berättelse visar också hur läkande det kan vara att hjälpa andra 
drabbade efter det att man själv har varit utsatt för sjukdom. Arbetet med 
att hjälpa andra med afasi ger Berit mening i tillvaron, samtidigt som det 
ger henne träning, som när hon skriver ner sina erfarenheter av talträning 
för att delge andra sina erfarenheter. Mönstret känns igen i Guns engage-
mang i afasiföreningen, och i Ingrids föredrag om sin bok.  

RUT 

Rut, som är 63 år, drabbades av hjärnblödning och afasi vid 60 års ålder. 
Tre år senare är hon fortfarande rullstolsbunden, och hon har stora pro-
blem med att tala.  

Rut hade inte upplevt några som helst varningssignaler när hon plötsligt 
vaknade med kraftig värk i båda öronen. När hon försökte resa sig upp 
förlorade hon medvetandet och hon vaknade först på sjukhuset. Det första 
hon fick se var sina båda döttrar. Hon kunde inte tala, och halva kroppen 
kändes alldeles stum, men hon erinrar sig att hon blev glad över att se dem. 
Hon minns att hon undrade när maken Gösta skulle komma, och hon 
kände sig helt lugn.  

”Jag struntade i att jag inte kunde göra någonting”, säger Rut, ”jag var 
faktiskt helt likgiltig inför det”. På en fråga om hon hade tillgång till några 
som helst ord svarar Rut först nej. Lite senare kommer hon emellertid ihåg 
att det ganska snart dök upp enstaka små ord och fragment av ord inne i 
huvudet. Hon tänkte inte men förstod ändå, och minns att det kändes 
varmt och hett inne i huvudet.  

Hur kan man förstå när man inte har några ord för det man förstår? Med 
lite möda upprepar Rut att trots att det bara dök upp små ord någon gång 
emellanåt, förstod hon allt som hände runt omkring henne. Men hon kan 
inte erinra sig någon läkarkontakt och hon vet inte om hon fick någon 
medicinsk behandling. Den första månaden efter hjärnblödningen minns 
hon bara vagt. Men sin födelsedag under sensommaren, två månader efter 
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insjuknandet, kommer hon ihåg väl. Hon åkte hem på permission från 
sjukhuset och döttrarna väntade hemma i trädgården. Hon minns hur glad 
hon blev över att se dem, trots att hon inte kunde tala med dem. ”Men 
hon klarade att markera ja eller nej, så det gick bra”, säger hon med ett litet 
skratt.  

Rut berättar inte om någon kamp för att få tillbaka talet. Hon tog det 
lugnt i hela två år, och bekymrade sig inte alls över sin afasi. På en fråga 
om hon skulle ha tagit det lika lugnt om hon före hjärnblödningen hade 
fått veta att hon skulle förlora talet, svarar Rut att det skulle hon absolut 
inte ha gjort. Hon hade ju varit en livlig och pratsam person.  

Först två år efter hjärnblödningen fick Rut komma till ett rehabiliterings-
läger och det var först där som vägen tillbaka till talet kom igång. Numera 
försöker hon prata så mycket som möjligt. Att läsa och skriva går däremot 
inte alls, men det beror inte bara på afasin, säger Rut och förklarar att hon 
även har svårt att koordinera ögonrörelserna på grund av hjärnblödningen. 
Maken Gösta som länge hade kämpat för att Rut skulle få professionell 
hjälp blev uppmuntrad av framgångarna efter reha-biliteringslägret, och 
tog på eget initiativ kontakt med en afasipedagog.  

”Nu för tiden”, säger Rut, ”blir jag blir så jädra förbannad när jag inte kan 
prata”. Lugnet försvann när hon började tala. Men den verkliga viljan att 
tala kom först när talet så sakta började komma igång, försöker Rut för-
klara vidare. Men jag kan inte alltid prata när jag vill. Det kan låsa sig när 
det händer något annat som är ansträngande, till exempel när jag har ont i 
huvudet.  

Tycker Rut själv att hon har förändrats mycket i takt med att hon börjat 
tala igen? ”Javisst”, svarar hon, ”jag jobbar mycket med talet och jag blir 
arg när det inte går. Så det här lugna var nånting annat, jag tänkte mest på 
att få dö.” Känslan av en nära förestående död gjorde henne dock varken 
ledsen eller rädd. Det känns fortfarande lugnt att tänka på döden, ”värre är 
det att bli frustrerad och ledsen över att det är så svårt att prata”. 

Rut kommer inte ihåg så mycket av tiden på sjukhuset, men hon tror att 
hon fick hjälp på ett bra sätt. Efter en stunds eftertanke drar hon sig dock 
till minnes några vårdare som talade över huvudet på henne.  

Hur tycker då Rut att man som professionell vårdare ska möta en patient 
som inte kan tala? Rut tänker efter en stund och börjar sedan berätta om 
en vårdare som pratade med henne när hon ägnade sig åt hennes kropps-
liga omvårdnad. Hon berättade och pratade som om hon visste att Rut 
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faktiskt förstod det mesta, trots att hon inte kunde svara. ”Det kändes 
lugnt när just hon var där,” säger Rut. Det kändes inte bra att få omvård-
nad av vårdare som bara kommenderade utan att prata med henne. Rut 
pekar på huvudet och säger: ”då var det inte alls lugnt i här inne.” 

Om man tittar lite närmare på Arvids och Ruts berättelser tycks det finnas 
likheter mellan dem, trots den påfallande yttre olikheten. Rut drabbades av 
en betydligt större skada än Arvid, men båda talar om ett nästan obegrip-
ligt lugn trots att de, åtminstone till en början, befinner sig i en katastrof-
situation. Rut verkar emellertid inte ha funderat så mycket i efterhand över 
varför hon var så lugn under de två åren i stumhet. Hon tycks inte heller 
reflektera över att hon i takt med att talet kommit igång blivit mer frustre-
rad och orolig. 

Hos Rut finns inte heller samma fascination som hos Arvid över att kunna 
tänka utan ord. Men det verkar ändå vara just ordlösa tankar som hon 
beskriver när hon berättar om sina två år i tystnad. Visserligen fanns det 
enstaka små ord och fragment av ord även under de här två åren men Rut 
berättar som den självklaraste sak i världen, att det oftast var tomt och tyst 
inne i huvudet innan hon började träna upp talet.  

Men hon förstod ändå vad som hände runt omkring henne, och med hjälp 
av Arvids berättelse kan vi nog ana oss till ett ”metaspråk” även hos Rut. I 
hennes mödosamt formulerade berättelse ser det emellertid lite annorlunda 
ut. Kanske är det så att det lugn som hon verkade ta för givet också förde 
med sig en bristande motivation att försöka förstå. 

Det verkar inte heller som om lugnet fyllde någon annan funktion än att 
göra de två åren lite lättare att uthärda. Rut behövde inte, som Anders, 
hålla sig lugn för att kunna lösa problemet med hur hon skulle påkalla 
hjälp. Hon blev ju medvetslös i samband med insjuknandet. Det verkar 
alltså inte relevant att se Ruts lugn som en konsekvens av att hon trängde 
bort sina känslor, för att kunna handla rationellt i en trängd situation. I 
hennes lite fragmenterade berättelse, om en lång period helt utan tal, 
framträder bilden av en kvinna som verkar stå bredvid sin kropp och iaktta 
den utifrån. Hon registrerar helt lugnt, för att inte säga likgiltigt, att talet 
är borta och att halva kroppen känns förlamad.  

Men det ser inte ut som om det utan vidare går att sätta likhetstecken 
mellan Ruts lugn och en total likgiltighet för det som hände runt omkring 
henne. Som svar på en fråga minns hon ju en vårdare som inte talade med 
henne, utan bara kommenderade henne att göra saker. Hon säger med 
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eftertryck att hon inte tyckte om detta. Vid andra tillfällen hände det saker 
som gladde henne, som att döttrarna tog emot henne på hennes födelsedag 
hemma i trädgården. 

När Rut drar sig till minnes att några vårdare varken förstod hennes behov 
eller försökte prata med henne, är det svårt att få klarhet i om detta möjli-
gen handlar om en känsla av obehag som uppstått först i efterhand, i takt 
med att talet kom igång, eller om hon redan i stunden kände sig illa 
behandlad. Med andra ord: Har tanken och talet fått komplettera känslan i 
efterhand, eller har själva känslan infunnit sig först när orden börjat 
komma tillbaka? Med stöd i Guns berättelse om en förstenad sorg som 
kunde bearbetas först när orden kom tillbaka går det kanske att se Ruts 
berättelse som ett exempel på hur känslor väcks till liv i takt med att orden 
kommer tillbaka. 

Oavsett vad som kommer först, tankar eller känslor, visar Ruts berättelse 
på vikten av att en patient tillåts vara ett subjekt, inte bara ett objekt. Detta 
har behandlats av många vårdforskare, och kan nog ses som ännu en 
bekräftelse på hur viktigt det är. 

För att kunna bemöta Rut på ett adekvat sätt behöver en professionell 
vårdare således skapa sig en bild av hur just den här patientens kommu-
nikationshinder ser ut. För Rut verkar det också vara viktigt att vårdaren 
talar om för henne att hennes hjälpbehov är rätt uppfattade, även om hon 
själv varken kan uttrycka sina behov eller bekräfta att vårdaren har förstått 
henne rätt. Adekvat vård förutsätter vidare att Rut har blivit bemött med 
tydlighet redan i början av en vårdsituation så att hon har fått veta vilka 
vårdare som svarar an mot hennes olika behov.  

LENNART 

Lennart drabbades av afasi vid 59 års ålder. 13 år senare kommer han bara 
bitvis ihåg händelseförloppet. Hans stroke utvecklades långsamt, efter de 
första talrubbningarna gick det flera dagar med diffusa symptom innan 
talet var helt borta.  

De första symtomen var märkliga. Vid en auktion började han plötsligt 
buda på samtliga objekt. Arrangören trodde att han var berusad och avbröt 
aktionen. Lennart har fått det mesta av händelseförloppet berättat för sig i 
efterhand, och drar slutsatsen att talförmågan fortfarande måste ha varit 
tillräckligt bra för att han skulle kunna ropa in bud.  
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Efter auktionen gick han vidare till en vän som bodde i närheten, och där 
blev han bjuden på middag. Vännen märkte att Lennart vände besticken 
fel. Nu började talet bli sluddrigt och orden förvrängdes en aning. Väl 
hemma förflöt hela kvällen utan att hustrun Eva märkte något. Men när 
Lennart skulle stänga av TV:n kom han inte ihåg vilken knapp han skulle 
trycka på, så han tryckte på alla knappar han såg.  

Nästa dag kvarstod problemen utan att förvärras, och först efter ytterligare 
en dag ringde Eva till vårdcentralen. Lennart minns vagt att han först blev 
omhändertagen där, men att han sedan vaknade upp i en säng på en 
vårdavdelning. Han lade märke till att medpatienterna verkade förlamade i 
ena sidan av kroppen, så han började undersöka sin egen rörelseförmåga, 
och fann att den var god. En sjuksköterska berättade att han befann sig på 
en avdelning som var specialiserad på stroke, och att han själv förmodligen 
hade drabbats av detta. Det visade sig att det rörde sig om en väl avgränsad 
blödning i tinningloben. 

Lennart kände sig pigg hela tiden, men alla namn försvann. När han för-
sökte använda telefonen upptäckte han att telefonnumren var borta i 
huvudet. Nu blev det bara ”blubb, blubb, blubb” när han försökte prata 
också. Lennart undrade vad det hela egentligen handlade om. Han kände 
ingen skräck eller rädsla eller någonting alls. Det var som att allt som 
hände var naturligt.  

Efteråt kan han konstatera att han trots allt hade väldig tur som inte blev 
värre skadad av sin stroke, men visst var det underligt att bli så onaturligt 
lugn när man drabbas av en så svår sjukdom, tyckte Lennart. ”Alla vi som 
har fått en sådan här propp eller blödning och har fått afasi, vi uppfattar 
hela tiden vad andra säger, det är bara det att man inte kan svara”. 

Hur känns det då, att inte kunna svara? Lennart kan bara erinra sig en 
enda känsla: ”Vrede! Man blir rent ut sagt förbannad”, säger han. Blev han 
då inte alls rädd? Nej, det är bara vreden som Lennart kommer ihåg, och 
problemet med minnet. 

Personalen på vårdavdelningen verkade vana vid sådana problem. När en 
sjuksköterska förstod att Lennart ville ringa hem fick han genast hjälp. 
Men när Eva svarade blev det bara blubb blubb igen, trots att Lennart hela 
tiden förstod vad hon sa.  

Från sjukhustiden minns Lennart även en fruktansvärd huvudvärk och 
sina misslyckade försök att be om en värktablett. Han pekade på huvudet 
och grimaserade. Sjuksköterskan frågade om han hade ont i huvudet, och 
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då kunde han svara ja. I telefonkatalogen kunde Lennart identifiera sitt 
eget telefonnummer, men han tappade omedelbart bort det, och kunde 
inte heller slå det på telefonen.  

Väl hemma igen började det gå långsamt framåt. Några månader efter 
sjukhusvistelsen fick han sitt traditionsenliga seriemagasin i julklapp. Då 
upptäckte han att det gick att läsa tecknade serier med stor text. Uppmunt-
rad av detta begav han sig till biblioteket och valde en bok med stor stil. 
Sen kunde han sakta börja läsa. 

Han kunde tänka, men han tänkte mest på sin barndom och ungdom. De 
tidigaste tio till femton åren kom tillbaka först. ”Jag kunde höra vad man 
sa till mig, berättar Lennart, men jag kunde inte svara med ord, och det var 
väldigt jobbigt att tänka ut vad man skulle vilja svara”.  

Den riktigt starka motivationen att börja träna talet kom först när Lennart 
hörde hur en medpatient misslyckades med att säga ett ord, och sedan 
tystnade. Medpatienten skämdes när han sa fel, och Lennart hörde honom 
aldrig säga ett enda ord igen. Och då beslutade jag mig för att göra tvär-
tom, tjata allt vad jag kan, skrattar Lennart. Det är bättre att säga fel än 
ingenting alls. Han förstod att medpatienten visste vad han ville säga, men 
att han inte fick fram det, och blev arg. Och det blev Lennart också när 
han inte kunde prata. 

Blir man inte ledsen också? ”Nej, bara arg”, svarar Lennart med eftertryck. 
Men sen kommer han ihåg att han faktiskt kunde bli ledsen också, när 
tiden gick och han förstod att han hade fått ett handikapp. ”Jag kunde 
varken skriva, läsa, räkna eller slå ett telefonnummer. Numera är det 
svårare med siffror än med ord. En annan sak som fortfarande känns 
konstig är att jag fortfarande kan göra väldigt impulsiva saker utan att 
tänka efter”, tillägger han.  

Ibland kommer det fortfarande andra ord ur munnen än de som han tänkt 
inne i huvudet. Det uppstår en del dråpliga situationer ibland, så därför är 
det bra om folk vet att man har haft stroke.  

Lennart återvände aldrig till sitt arbete och han har fått sitt körkort indra-
get. Det är fortfarande svårt för honom att räkna ut hur gammal han var 
när han slutade arbeta. Men han har förlikat sig med sina kvarstående 
handikapp. Men det kan kännas svårt att se sina vänner köra bil utan att 
själv få sätta sig vid ratten igen. 

Alla gamla gubbar som kör, när jag inte får köra. (Vad har du för 
känsla då?) Jag tyckte det var fruktansvärt. Men sen tänkte jag att 
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jag kan ju faktiskt röra på hela kroppen. Jag har ju sett en massa 
som inte kan röra kroppen alls, så jag har ju ingenting att klaga på 
egentligen. Jag har ju haft en fruktansvärd tur. Men just detta att 
man kan bli arg, det kan komma när som helst. 

Lennart kan alltså fortfarande bli arg, på ett sätt som han inte riktigt 
känner igen, och utan att själv tycka att han har någon påtaglig anledning 
till det. Åren efter insjuknandet berördes han inte heller av tragiska händel-
ser i omgivningen på samma sätt som tidigare. ”När jag hade afasi kunde 
jag bara tänka på mig själv, förklarar han, men nu har mina vanliga känslor 
kommit tillbaka igen”.  

Snart blev Lennart aktiv i afasiföreningen. ”Det gick lätt att gå dit eftersom 
jag var helt rörlig hela tiden, och snart kunde jag prata rätt bra också, säger 
Lennart. Att skriva gick däremot inte, och jag kunde inte komma ihåg 
några platser”.  

Situationen för hustrun Eva förändrades också. ”Det har varit fruktansvärt 
jobbigt för henne, tror Lennart, hon blir fortfarande orolig om jag är ute 
för länge med hunden. Men jag förstår henne, hon är rädd om mig helt 
enkelt. Barnen ringer också ofta och frågar hur det står till”.  

Hur ser Lennart på kontakten med professionella vårdgivare? Han börjar 
med att beklaga bristen på logopeder, men funderar sedan över om inte 
logopederna tar över för mycket av initiativet från sina patienter. Mest och 
bäst hjälp har han fått av afasiföreningen. Att träffa människor med egna 
erfarenheter av afasi är ovärderligt. ”Egentligen fungerar det nog bäst med 
den sortens samtal som vi har just nu”, tror han, ”där jag får prata om det 
jag tycker är viktigt”.  

Till skillnad från Ingrid vill Lennart inte bli rättad när han säger fel, han 
vill få tid att själv komma på vad han vill säga. 

”Vissa logopeder tar faktiskt över för mycket”, upprepar Lennart, ”det är 
bättre att den som man talar med frågar och att jag får svara”.  

Han tillägger att det här nog bara gäller för honom, han har samma upp-
fattning som Ingrid om att personer med afasi skiljer sig lika mycket åt 
som alla andra. Men han tycker inte att professionella vårdgivare är bättre 
än vem som helst på att tala med en person med afasi, det bästa är helt 
enkelt att tala med någon som man känner sig avspänd inför. Är man inte 
alltför trött brukar det gå bra. Trött kan Lennart emellertid bli ganska ofta, 
framför allt efter oroliga drömmar. Han drömmer mycket. Den första 
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tiden med afasi beskriver han som lite drömlik, den var faktiskt lite behag-
lig, fast på ett underligt sätt.  

Men nu är afasiföreningen, som sagt, den bästa hjälp som finns att få. Alla 
i föreningen har upplevt det här själva. Till sist vill Lennart påpeka vikten 
av humor. Det gäller att inte sjunka in i sig själv. Han berättar om ett till-
fälle när en grupp personer med talsvårigheter skulle träna tal och skrift. 
En av dem fick alla att brista ut i skratt. Det var så befriande. Gruppen 
kom då överens om att man inte fick nämna ordet afasi mera den dagen. 

I Lennarts berättelse finns alltså ännu en variation av det lite märkliga lugn 
som beskrivits flera gånger tidigare, och som tolkats som att befinna sig 
mitt i stormens öga, när en del av hjärnan plötsligt drabbas av syrebrist. 
Insjuknandet i stroke med afasi ger föraningar om ett liv med bestående 
funktionshinder, men den insikten tycks dröja. Lennart talar också om 
förlamade känslor på samma sätt som Gun, och liksom hos henne verkar 
det framför allt vara vreden som först vaknar till liv.  

ROLF 

Rolf var 55 år när han plötsligt drabbades av afasi under en resa till Thai-
land för sju år sedan. Han minns att han och hustrun hade bott några 
dagar i sin bungalow när han plötsligt en natt reste sig upp ur sängen och 
letade sig ut ur rummet. ”Men jag såg ingenting, berättar Rolf”. Nästa 
minne handlar om att ambulansen kom och att han blev inlagd på ett 
sjukhus. Så här i efterhand har han dock svårt att skilja mellan vad han 
kommer ihåg och vad hustrun har berättat om.  

Rolf kan inte erinra sig när han först märkte att det var något fel med talet. 
Han minns bara att hustrun pratade med honom, men han kommer inte 
ihåg några problem. Han var inte ett dugg orolig och längtade mest efter 
att få sova. Det var först när hans vuxna barn kom på besök från Sverige 
som han började fundera över om det hänt något allvarligt. Konstigt nog 
kunde jag faktiskt prata, säger Rolf. Men han är osäker på om han förstod. 
Sen säger han att det verkade nog som att han förstod. På en följdfråga om 
han är säker på det börjar han berätta att resan hem gick bra, och att det 
var tur att försäkringen täckte sådana här kostnader. 

Efter fyra veckor på ett thailändskt sjukhus fick Rolf åka hem till Sverige, 
och där blev han inlagd på en rehabiliteringsklinik. Han nämner en vår-
dare vid namn i samband med att han fick arbeta med ett datorprogram. 
Han vet emellertid inte om den vårdaren var samma person som den som 
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instruerade honom i hur man använde datorn. Han verkar dock vara en 
person som Rolf uppskattade.  

Hans eget yrkesliv som arkitekt var emellertid över, och efter två års sjuk-
skrivning blev det sjukpension. ”Inne i huvudet vet jag hur det ska vara, 
men jag kan inte säga det”, säger Rolf. Men han verkar ”chansa” en hel del 
när han svarar på frågor. Svaren är allmänt hållna och hamnar ofta lite vid 
sidan om ämnet. Bäst går det när Rolf tar initiativ och berättar själv. Trots 
att han säger att han förstår allting, verkar han tillämpa lite av den strategi 
som Viktor så målande berättade om. När han själv tar initiativ och berät-
tar hur allt hänger ihop slipper han det mödosamma arbetet med att tolka 
det andra säger. 

Rolf berättar att det mest positiva som hände under hans rehabiliteringstid 
var när han fick köra bil igen. Han blev testad på sjukhuset och fick sedan 
köra upp för en besiktningsman. Det gick bra, och Rolf fick ett intyg på 
att han får köra. Med tillgång till bil blir allt lättare, framför allt kan man 
åka till ställen där det inte finns kollektivtrafik, som till sommarstugan. Är 
körkortet viktigt för självkänslan också? Rolf blir tyst länge. ”Det vet jag 
inte vad jag ska svara på”, säger han sedan med ett leende. Han tar sedan 
initiativet igen och berättar att han går hos en logoped. Han nämner också 
att han får musikterapi, där han får öva rörelser och rytm. Sedan byter han 
snabbt ämne och berättar att han och hustrun har skaffat en hundvalp. 
Kanske känns det bra för Rolf med en varelse som inte frågar om han 
verkligen förstår. ”Det är väldigt roligt med hunden”, säger Rolf och ler. 

Har du några råd till dem som vårdar personer med afasi? Rolf vet inte, 
men han tror att hustrun vet. Själv har han alltid arbetat med ritningar, 
och nu kan han inte göra det längre, så det är hustrun som får avgöra vad 
han behöver. Någon professionell hjälp vill han dock inte ha. Hans fru har 
slutat arbeta för att ta hand om honom, och det tycker han är bra.  

INNEBÖRDEN I ATT BISTÅ VID AFASI 

Hur kan då de här personliga skildringarna bidra till kunskap om adekvat 
vård och professionellt bemötande vid språkliga funktionshinder? Den 
övergripande tolkning som nu följer utgår från antagandet att de sam-
manlagt nio berättelserna i kapitel fyra och fem direkt eller indirekt också 
har belyst frågan om hur man som professionell vårdare kan bistå kampen 
för att kommunicera.   
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De intervjuades berättelser handlade ju inte bara om praktiska problem 
med att inte ha tillgång till ett fungerande språk, utan också om känslor av 
främlingskap, vanmakt och underlägsenhet. Det tycks handla om frågor 
som i djupaste mening berör individens identitet. Vem är jag utan språk?  

Ett gott bemötande bygger på att minst en person, t.ex. en professionell 
vårdare, kan fungera som kommunikationspartner. Det är förstås angeläget 
att i mesta möjliga mån överbrygga svårigheterna att tala och/eller att för-
stå ord. Kunskap om hjärnskador samt olika typer och blandformer av 
afasi ökar förmodligen förutsättningarna för att klara den här uppgiften. 
Enligt de intervjuade är det dessutom viktigt att eliminera störande ljud, 
tala långsamt och en i taget, ge gott om tid, etc. Talspråket kan med fördel 
kompletteras med gester, nedskrivna stödord, bilder och så vidare. De 
flesta av intervjupersonerna tycks ha blivit bemötta med både vänlighet 
och empati inom den professionella vården, men det har inte framgått 
huruvida vårdare från olika yrkesgrupper är tillräckligt insatta i afasins 
varierande uttryck och de skilda behov som följer av detta.  

Den viktigaste slutsatsen av de nio berättelserna är emellertid att stöd och 
hjälp till afasidrabbade inte bara bör vila på faktakunskaper och praktiska 
problemlösningar. Här handlar det om att möta en existentiell brist som 
kan vara av så grundläggande karaktär att det vanliga språket känns 
meningslöst. Enligt Arvid är ju orden helt enkelt futtiga. De döljer verk-
lighetens sanna natur.  

En person som känner sig främmande inför det som tidigare varit väl-
bekant kanske inte heller tillmötesgår en professionell vårdare i dennes 
försök att skapa kontakt. De intervjuade verkade till en början tämligen 
ointresserade av att ta sig ur sina kommunikationsproblem. För flera av 
dem var det bara en känsla som kunde bryta igenom afasin, vreden. För att 
ge adekvat hjälp i situationer när den afasidrabbade blir arg, är det således 
viktigt att inte ta uttryck för irritation och ilska personligt. Istället bör vre-
den betraktas som en energikälla som kan utnyttjas i kampen för den 
kommunikativa förmågan.  

Samtidigt tycks det finnas en kompetens hos den drabbade som 
åtminstone i viss mån är osynlig för omvärlden. En nästan stum person 
kan uppenbarligen förstå mycket av det som sker i tillvaron. Flera av dem 
som berättade, t.ex. Berit och Lennart, betonade vikten av att fortsätta tala 
även om svaren uteblir. Den som har svårt att förstå innebörden i ord har 
förmodligen ett svårare språkligt funktionshinder, men verkar ändå förstå 
en hel del om förutsättningarna förbättras med långsamt ordflöde, för- 
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tydligande av ord, ledtrådar i form av bilder eller skriven text med stora 
bokstäver osv. Ett bra bemötande av personer med afasi bygger alltså på en 
tilltro till att den drabbade, åtminstone i viss mån, kan tänka och förstå, 
och vissheten att det finns en kännande person bakom den stumma fasa-
den eller det osammanhängande talet. 

Kanske handlar det professionella bemötandet också om mod och uthål-
lighet. Med ett rakt och ärligt förhållningssätt blir det lättare för den afasi-
drabbade att härbärgera den existentiella bristsituation som kan följa av 
begränsad förmågan att använda symboler. Här gäller det för den som ska 
ge stöd och hjälp att inte ryckas med i den sviktande självkänslans nedåt-
gående spiral. Lyckas detta kan det uppstå ett knappt märkbart tillstånd av 
stilla lugnt välbefinnande, där den afasidrabbade blir varse att vårdaren 
förstår att där inne finns individen precis som förut.  

Om en vårdsituation inte kan härbärgera den existentiella bristen kan detta 
förmodligen göra den afasidrabbade ännu mer osäker på sig själv och sitt 
värde. En vårdare som kan och vågar möta bristen, det bristande språket, 
den bristande självkänslan, samt den bristande känslan av sammanhang 
och gemenskap, utan att själv uppleva brister i sin egen vårdkompetens har 
däremot hyggliga förutsättningar att skapa unika möjligheter för förståelse. 
Och denna förståelse är förstås inte alltid verbal.  

Hur man vid allvarlig ohälsa hjälper människor att bibehålla värdighet och 
trygghet när hälsan sviker är förstås en central fråga för möjligheten till 
välbefinnande, även när sjukdomslidandet inte helt kan elimineras. I flera 
av berättelserna, t.ex. hos Rut, handlar detta om något så enkelt som att 
inte tala över huvudet på den afasidrabbade. Viktor gav exempel på att det 
också kan handla om att vara uppmärksam inför det faktum att den drab-
bade bär med sig en tidigare kompetens. En vårdare som tar reda på vad 
patienten arbetat med före sitt insjuknande kan t.ex. ge stöd i att upprätt-
hålla självkänslan genom att knyta an till den tidigare yrkesverksamheten. 
Många vill förmodligen vara mer delaktiga i besluten kring sin rehabilite-
ring än vad de får möjlighet att vara, och flera av de intervjuade ger under-
känt åt vårdare som inte hjälper dem till ökad delaktighet genom enkla 
former av hjälpmedel, t.ex. böcker och kort med enkel, stor text.  

Som redan nämnts verkar det rimligt att anta att en människas sätt att 
utforma sitt liv är en följd av hur hon ser på sina möjligheter, inte ett 
resultat av en objektiv verklighet. Kan man som vårdare göra sig en bild av 
hur den afasidrabbade själv förstår sina funktionshinder och sin livssitua-
tion skapas möjligheter att bemöta honom eller henne som en unik individ 
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med specifika behov. Här har ett öppet och följsamt förhållningssätt stor 
betydelse. Om kunskap om afasi och tidigare erfarenheter av vård och 
omsorg vid afasi kompletteras med en vilja att förstå något nytt, blir det 
individuella synligt. Ibland går detta stick i stäv med vad man vet, eller tror 
sig veta, om vilken hjälp en individ behöver.  

Stöd och hjälp kan också innebära att låta sig användas som en plattform 
varifrån den afasidrabbade kan utforska sina möjligheter.21 Ett rakt och 
rättframt förhållningssätt innebär att denne inte behöver bli misstänksam, 
något som det tycks finnas stor risk för om problem bagatelliseras eller 
slätas över, vilket blev extra tydligt i Ingrids berättelse. Med hennes skild-
ring som ledtråd gick det att förstå behovet av ärlighet även i de andra 
berättelserna, medan känslor av motsatsen tycks skapa otrygghet, även när 
det sker i bästa välmening. Det är förstås också viktigt att få bli bemött 
med lyhördhet inför behov som inte utrycks i ord.  

Uppfattas patienten dessutom som en jämlike i kampen för den kommu-
nikativa förmågan, trots den i grunden ojämlika situationen, förbättras 
möjligheterna till bibehållen integritet och identitet när känslor av att vara 
utesluten ur den mellanmänskliga gemenskapen kan hota grundvalarna i 
det inre.  

  

                                                             
21 På det sätt som vårdvetenskapens grand old lady Hildegard Peplau (1991/ 

1952) förespråkar innebär en sådan vårdrelation att patienten tillåts att pröva 
nya förhållningssätt inom ramen för den trygghet som en professionell vårdare 
kan ge. Ibland innebär detta att vårdaren tilldelas en ”roll” som innehåller en 
blandning av förfluten tid och nutid, och där patientens tidigare relationer har 
stor betydelse.  
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KAPITEL 6  

ATT VARA NÄRSTÅENDE 

Språkets betydelse för mellanmänskliga relationer gör det förstås angeläget 
att även rikta uppmärksamheten mot dem som till vardags fungerar som 
kommunikationspartners, de närstående. Hur påverkas deras relation till 
den drabbade, och vad händer med deras egen livssituation när de tilldelas 
en roll som anhörigvårdare? Vilka stödinsatser behöver de? Frågan är 
angelägen, inte minst sedan 2009 då socialtjänstens skyldigheter att bistå 
närstående med vårdansvar skärptes (SoL kap. 5 § 19). 

För det här kapitlet skildrar 17 närstående sina erfarenheter av att leva nära 
en afasidrabbad person. Här handlar det om kvarstående afasiformer, som 
den drabbade bara i viss mån återhämtat sig från. De närståendes ålder 
varierar från 35 till 79 år. De kommer från tre olika kommuner i Sverige, 
från en storstad, en mindre stad och en landsbygdskommun. Elva av dem 
är kvinnor.22 Samtliga har intervjuats med en öppen ingångsfråga: Hur är 
det att leva i en nära relation till en person med afasi? Följdfrågorna har 
varit individuella i syfte att utveckla en reflekterande dialog där intervju-
personen fått möjlighet att reflektera över sin egen livssituation som när-
stående. 

I det här kapitlet presenteras inte enskilda personer på samma sätt som i 
föregående kapitel, men tolkningarna av det samlade intervjumaterialet har 
även här till viss del formulerats med hjälp av psykodynamisk psykologi 
och existensfilosofi. De presenteras under fyra rubriker som handlar om 
förlusten av ett fritt val, att stanna kvar, att skapa en ny form av relation 
samt att växa i svårigheter. Kapitlet avlutas med en övergripande existenti-
ell tolkning i ett försök att förklara och förstå det gemensamma och över-
gripande i detta. 

  

                                                             
22  De intervjuade berättar om sina relationer till sammanlagt elva män och sex 

kvinnor som lever med afasi. De afasidrabbade som omnämns i intervjuerna är 
mellan 25 och 88 år gamla. Tio av de intervjuade är gifta med den afasidrab-
bade, sex är vuxna barn och en är mamma till en afasidrabbad ung kvinna.  
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Förlust av möjlighet att välja 
Så länge tillvaron innehåller överkomliga motgångar och svårigheter har vi 
människor relativt många valmöjligheter i vardagslivet. Vi kan till exempel 
välja om vi ska gå bio eller se på TV, bjuda hem vänner eller vara för oss 
själva, jobba lite extra och så vidare. Möjligheten till alla dessa små val-
möjligheter ger vår tillvaro mening, och det är just denna åtminstone rela-
tiva frihet som gör att vi upplever att vi kan leva våra egna liv.  

När en nära familjemedlem drabbas av en plötslig hjärnskada, förändras 
den tillvaro som man förut tog för given. Många tidigare så självklara val-
möjligheter försvinner. Inledningsvis uppstår en kaotisk situation som 
drabbar hela familjen, och utgången av den akuta hjärnskadan är ofta 
oviss. När de initiala frågorna om liv eller död successivt övergår i frågor 
om hur stort handikapp hjärnskadan lämnat efter sig, utvecklas sakta men 
säkert en insikt om att ingenting kommer att vara sig likt i fortsättningen.  

Tio av dem som intervjuades för det här kapitlet hade flera års erfarenhet 
av att ha en livskamrat med afasi. De hade omfattande kunskap om vad 
afasi betyder för vardagslivet. Att se sin son eller dotter kämpa mot funkt-
ionshinder efter en förvärvad hjärnskada är förstås inte mindre plågsamt, 
och det påverkar också livet i stort. Men det inverkar inte lika påtagligt på 
tillvarons alla timmar som när man bor och lever tillsammans. Något 
lättare är det förmodligen att själv vara son eller dotter till en afasidrabbad, 
framför allt om föräldern har hunnit upp i åren. De sammanlagt sex 
intervjupersoner som berättade ut det perspektivet var dock överens om att 
afasi är den mest förödande konsekvensen av en hjärnskada.  

Kampen för att förstå och själv bli förstådd är mödosam och ibland lite 
uppgiven hos de närstående. En kvinna menar att afasin gör det skräm-
mande svårt för henne att nå in till sin makes medvetande. Följden blir 
förvirring och irritation, och stor ensamhet för dem båda. Makens afasi 
innebär att hon själv blir språkligt hindrad, drar sig undan och känner sig 
ännu mera ensam. Makens oförmåga att förstå henne medför att han tar 
hennes omsorger för givna utan att fundera över hennes behov. Han hör 
inte sina egna felsägningar, berättar hon, och han upprepar hela tiden. För 
båda blir det som att sitta i fängelse. Värst är det att själv inte bli sedd som 
person. Maken betraktar henne inte längre som en individ med egna 
behov och egen vilja. Hon får inte lyssna på radio eftersom han inte kan 
lyssna på radio. Han märker inte längre om hon är glad eller ledsen, och 
sätter alltid sig själv i första rummet. Det gjorde han absolut inte förut, 
poängterar hon. ”Därför är det ingen idé att berätta för honom hur jag 
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själv mår”. Värst av allt var att hon blev tvungen att lämna ett kvalificerat 
och stimulerande arbete för att ständigt finnas till hands i hemmet.  

Den afasidrabbades brist på förmåga att se sin partner som individ åter-
kommer i många berättelser. En kvinna, vars make har inslag av både 
impressiv och expressiv afasi, berättar att han blev tillfrågad om vad han 
behövde hjälp med när han skrevs ut från sjukhuset. ”Då sa han att han 
inte ville ha någon svans, och det betydde att han inte ville ha någon 
professionell hjälp hemma. Han hade ju mig”. I början gick det bra att 
både ta hand om maken och fortsätta arbeta, men så småningom minskade 
arbetskamraternas tolerans med att hon ofta kom för sent och dessutom 
behövde skynda sig hem. Även denna kvinna såg inget annat val än förtida 
pension. Andra beskriver liknande situationer så här: 

Han vet vad han vill ha och vad han inte vill ha, men jag finns inte 
som person. Han förstår inte om jag är trött eller har ont eller inte 
orkar allt. Nej, nej, säger han om jag försöker förklara, det finns 
inget sån’t. Jag får alltså inte ha känslor!  

Han har ju blivit väldigt mycket personlighetsförändrad. Det 
trodde jag inte när han kom hem från sjukhuset. Det blir tungt 
många gånger för det finns ingenting utanför honom som han bryr 
sig om. Jag är bara där för att hjälpa, och jag får inte gå någonstans. 

Jag kan inte lägga över något ansvar på henne och lita på att hon 
gör det. Hela ansvaret ligger på mig i alla frågor, stora som små. 
Och då funderar man över att man får rätt mycket att själv ansvara 
för, dels sig själv och dels en annan person som man har helt ansvar 
för.  

… Det jag själv vill göra det får jag avstå ifrån, för det hör ju till 
den här sjukdomen att dom fordrar… dom vill ju inte själva, och 
dom vill ha sällskap hela tiden.  

Att vara närstående, framför allt partner, till en afasidrabbad person tycks 
alltså innebära att rollen som anhörigvårdare finns där oavsett om man vill 
det eller inte. Ingen av de intervjuade som bor och lever tillsammans med 
en afasidrabbad person har någonsin blivit tillfrågad om vad de vill och 
vilka behov de själva har, varken i privatlivet eller av vård- och omsorgs-
ansvariga inom kommunen. De förstår att maken eller makan har förlorat 
förmågan att se och förstå som en följd av sin hjärnskada. De har också 
fördrag med att vänner och släktingar bara riktar sitt intresse mot den 
afasidrabbades situation. Värre är det att professionella personer som enligt 
Socialtjänstlagen ska ge stöd och hjälp är minst lika oförmögna att sätta sig 
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in i hur det är bli tagen för given som anhörigvårdare, utan reella möjlig-
heter att säga nej. Den närståendes egna behov blir därmed osynliga i 
nästan alla former av möten med andra människor. Flera av de intervjuade 
ger endast antydningsvis uttryck för detta, i andra fall är frustrationen 
öppen. ”Det värsta jag har kunnat tänka mig är att efter pension bli fast i 
en åldringsvårdsliknande situation”, säger en kvinna. ”Värst är kränk-
ningen att man från samhällets sida tar sig rätten att krossa mitt liv, det 
känns som en väldig förödmjukelse mot min egen person att göra mig till 
anhörigvårdare”. Hon upplever detta som ett oerhört svek från sjukvårdens 
och kommunernas sida och fortsätter: 

Det var ytterst krisartat för mig, och jag hade verkligen behövt att 
man hade förstått och hjälpt mig bättre från akutsjukhuset, 
rehabkliniken och kommunen. Den första tiden var min man mer 
deprimerad än jag, men jag var skräckslagen. Sedan kom ångest och 
depression när jag skulle klara allt på egen hand. Den existentiella 
otrygghet som jag ramlar in i titt som tätt är stor och svår att för-
medla eftersom omgivningen inte förstår hur allvarlig hans afasi är. 
Ingen vill begripa!  

Det tar mycket kraft att hela tiden vara bunden av en annan persons när-
varo, även om det är en livskamrat. ”Man kan ju älska en person, men inte 
till hundra procent”, fortsätter den här kvinnan. ”Det gäller att få tillbaka 
rätten till sig själv”. Och den rätten, menar hon, måste socialtjänsten för-
stå. När de inte gör det blir den närstående dubbelt osynlig, en skugglik 
person. Såväl viljan som förmågan att utplåna sig själv och sina egna behov 
tas för given. I det läget gäller det att orka kämpa emot och driva sin kamp. 
För en man, vars hustru i relativt unga år drabbats av en stor hjärnblöd-
ning med bestående rörelsehinder och afasi lyckades detta: 

Jag har fört en kamp mot försäkringskassan en gång och vunnit. 
Det dröjde åtta månader för försäkringskassans handläggare att 
komma fram till att min fru inte var berättigad till någon hjälp, 
trots att hon inte klarar sig ensam hemma när jag arbetar. Jag fick 
bara ett par dagar på mig att överklaga. Det första jag gjorde var att 
klaga över tidsfristen och då fick jag lite mera tid. Jag fick hjälp 
med att formulera en kraftig protest och då fick hon först fyrtio 
timmar i veckan sedan sextio. Det visar ju hur låg kompetensen på 
försäkringskassan är, här gjordes ju ett lappkast från noll till sextio 
timmar.23  

                                                             
23 Att förklara denna framgång enbart mot bakgrund av att det här rör sig om en 

man är dock otillräckligt. De ovan nämnda kvinnornas män är äldre och utan 
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Känslan av att ha reducerats från att vara en självständig person till att bara 
ha rollen som anhörigvårdare finns även i det sociala livet. Även om vänner 
och bekanta inledningsvis visar sitt deltagande märker den närstående 
ganska snart att de står ensamma i försöken att hitta någon att dela ansva-
ret med. Afasi tycks vara något av en lågstatussjukdom som förknippas 
med äldreomsorg, och rehabiliteringsinsatserna från samhällets sida är mest 
sporadiska, menar flera av de intervjuade.  

En man vars mamma drabbats av afasi betonar att alla ute i samhället 
borde ha kunskap om vad stroke med afasi innebär. Alla måste förstå att 
man inte behöver vara ”mindre vetande” för att man inte kan tala. Utgår 
man ifrån att en person som inte kan tala riktigt inte heller förstår, blir det 
förödande för både afasidrabbade och närstående. ”Ointresset för stroke 
och afasi beror på en tendens att avfärda stroke som en åldringssjukdom. 
Och den tendensen sprider sig till maktens korridorer. En konsekvens av 
detta är att afasiföreningar inte får kosta någonting. Ändå finns det många 
billiga åtgärder.” Själv har han följande förslag: 

Vårt samhälle kasserar tusentals datorer varje vecka, och det skulle 
kunna gå att tömma dem och sätta upp dem i en lokal för afasi-
föreningen, det skulle ju knappt kosta någonting. Men inte ens det 
var kommunen intresserad av när jag föreslog det.  

Sammantaget leder den afasidrabbades minskade empatiska förmåga, till-
sammans med samhällets bristande resurser och politikers ointresse för 
sjukdomar som främst drabbar äldre, till att maken/makan, sambon, föräl-
dern eller det vuxna barnet till en afasidrabbad begränsas i sitt eget liv. 
Gällande hjärnskadan föreligger en ofrivillig begränsning, den orsakas av 
en medicinsk sjukdom som både den drabbade och den närstående tvingas 
leva med. När det gäller professionella beslutsfattares oförmåga att se, och 
politikers bortprioriteringar, handlar det däremot om begränsningar som 
styrs av människor.  

Den franske filosofen Paul Ricoeur (1966) har belyst hur det ofrivilliga och 
det frivilliga förhåller sig till varandra. Människan som helhet beskriver 
han som en ”pakt” mellan en frihet, där vi kan påverka, och en natur som 
vi inte kan påverka. Ibland är naturen grym och sjukdom slår till. Här har 

                                                                                                                                      
rörelsehinder, medan mannen är gift med en svårt hjärnskadad rullstolsbunden 
kvinna som drabbades av en stroke i relativt ung ålder. Här gäller LSS, lagen 
om särskilt stöd. Den lagen gäller inte efter pensionsåldern. 
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vi alltså att göra med något som är extremt ofrivilligt, men som vi måste 
acceptera.  

De närstående tycks reflektera över skillnaden mellan det frivilliga och det 
ofrivilliga när de funderar över varför man i humanitetens och effektivi-
tetens namn tar bort all institutionsvård och samtidigt minskar på andra 
stödåtgärder från samhällets sida. Hade de själva inte tvingats in i ett obe-
talt vårdarbete hade det förmodligen varit lättare att acceptera det faktum 
att skador på hjärnan kan få förödande konsekvenser, som man på något 
sätt måste förhålla sig till. Det som är betydligt svårare att acceptera är att 
bli berövad sitt eget fria val gällande något som går att påverka, det frivil-
liga, ”för att tala med Ricoeurs ord”. 

Ett fritt val förutsätter att man ges möjlighet att formulera sin vilja, med 
reella möjligheter att säga nej. Får man den möjligheten kan viljan och 
friheten också visa sig positivt, i beslut om att förverkliga de möjligheter 
som faktiskt finns även i en svår situation.  

Att stanna kvar  
Samtliga närstående hade dock genomfört ett medvetet val. De stannade 
kvar i relationen till den afasidrabbade, trots att de var väl medvetna om att 
andra i samma situation valde att prioritera sitt eget liv. Några av dem som 
var gifta med en afasidrabbad hade själva övervägt skilsmässa som enda 
utväg ur en livssituation som i fortsättningen bara tycktes bestå av plikter 
och ensamt ansvar. En av de intervjuade kunde bara se tre alternativ, ”en 
meter under jorden, att ta ut skilsmässa eller någon för mig helt obegriplig 
lösning.” Skilsmässa var dock en omöjlig utväg eftersom kärleken fanns 
kvar, trots den svåra situationen. En annan intervjuperson fick rådet att ta 
ut skilsmässa av en psykolog på sin arbetsplats. Psykologen hade lagt märke 
till att hon hade en påfrestande livssituation, och såg skilsmässa som den 
bästa lösningen. Men denna kvinna kunde inte tänka sig det, eftersom hon 
fortfarande älskade sin make. 

En av de intervjuade männen berättar också om sådana förslag från omgiv-
ningen. I hans fall handlade det om kollegor som föreslog att han skulle 
lösa situationen med skilsmässa. Hans hustru hade drabbats av en stor 
hjärnblödning medan barnen ännu var i skolåldern. Men han funderade 
aldrig på skilsmässa eftersom sjukdomen inte bara var något som hade 
drabbat henne. ”För den var hela familjens olycka.”  
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Valet att stanna kvar i relationen är ännu mer självklart för barn och för-
äldrar till afasidrabbade personer. Men den förändrade livssituationen blir 
ofta chockartad, speciellt när den drabbade är en ung person. Så här 
berättar en mamma om hur det var när hennes 25-åriga dotter drabbades 
av en stor blödning i hjärnan. 

Det blev panik när vi fick ett samtal från neurokirurgen. Jag skulle 
komma dit och identifiera henne. Hon hade kommit in som 
okänd, så innan jag fick se henne hoppades jag att det inte var hon. 
Det är ju en försvarsmekanism att hoppas på att det blivit fel. Sedan 
jag fick panik, mycket gråt, tårar och gråt.  

Efter flera månader på sjukhus ordnade kommunen plats på ett grupp-
boende. Trots att tiden gick kvarstod många funktionshinder. Denna unga 
kvinna som ännu inte har fyllt 30 år kan inte knyta an till något i sitt tidi-
gare liv. Hon kommer inte ihåg att hon har kunnat gå. Tittar hon på kort 
väcks inga minnen. Men ändå är afasin värst av allt, säger hennes mamma. 

Jag kan acceptera att hon sitter i rullstol, men att hon inte kan prata 
är väldigt svårt. Jag vet ju inte vad hon känner. 

Kommunikationen består av att hon försöker uttrycka vad hon vill med sin 
kropp. ”Det blir konstiga ljud och dem lär man sig till slut”, berättar 
mamman, och fortsätter: 

Hon har inget bildseende och inga ord, men hon kan härma ord. 
Säger jag bord kan hon säga efter, men det är inte säkert att hon vet 
vad det är. Om jag börjar på ett ord kan hon avsluta det. Men hon 
kan inte göra sig förstådd och hon förstår inte allt.  

En vanligare situation för en närstående är att vara vuxet barn till en 
afasidrabbad person. ”Det är klart att det blev kaos med mamma när hon 
blev sjuk”, berättar en son. Men det blev sakta bättre när hon började göra 
sig förstådd, och kunde kommunicera med oss genom att peka på ord. 
Från början var det ett stort berg att ta sig över. Men när vi hade undanröjt 
de värsta hindren kunde hon göra sig hjälpligt förstådd, och vi kunde prata 
med henne. Men hon blev ju inte frisk bara för det.  

Han hade nämligen börjat förstå att hans mammas hjärnskada var förenad 
med humörsvängningar. ”Hon har väldigt mycket kortare stubin nu”, 
förklarar han. ”Om man säger eller gör något som hon inte gillar blir hon 
väldigt arg, och hon har nära till både gråt och ilska”. Men trots detta 
tycker sonen att han och hans mamma har precis samma kontakt som 
förut, om inte bättre. Att hon har närmare till både ilska och gråt kan dock 
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vara lite besvärligt. Som exempel nämns att hon kan vara övertygad om att 
hon säger rätt ord, fast hon säger fel. ”Då blir hon förbannad på omgiv-
ningen, på mig eller pappa, för hon är övertygad om att hon säger rätt.”  

En make berättar om hur chockartat det var för honom när hans hustru 
försökte prata utan att han förstod vad hon sa. När talet efter några måna-
der så sakta började komma tillbaka, upplevde han att hennes personlighet 
hade förändrats.  

Jag tycks väcka hennes vrede bara jag säger någonting. Och hon vill 
bestämma mer och mer. Hon har förändrats och har kommit till-
baka, men ändå inte. Relationen har blivit mera spänd. Vi hade nog 
varit mera samspelta om hon aldrig hade blivit sjuk. 

En annan man berättar om hur hans hustru förändrats från att ha varit en 
positiv och glad person till att bli ”hård och ful” i sitt ordval.  

Min fru var en positiv och glad människa, så hon har alltid gillat att 
skoja. Den sidan har förstärkts jättemycket, men nu blir det många 
fula ord och svordomar. Jag mår dåligt när hon säger så, och jag 
tycker synd om henne, för jag tror inte att hon menar så egentligen. 
Det första hon sa var ”Djävlar”. Hon svor aldrig förut.  

En kvinna berättar också om sin förtvivlan när hon märker hur arg hennes 
make har blivit, på just henne.  

Det har ju aldrig hänt tidigare att han blivit arg och irriterad 
på mig. I början sa jag hur jag upplevde det, att jag blev ledsen och 
så, men nu har jag lärt mig att hålla mig lugn. Hellre går jag ut en 
stund ur rummet än att säga någonting. 

För att förstå de närståendes situation när svårigheterna att kommunicera 
kompliceras av humörsvängningar och personlighetsförändring verkar det 
först och främst angeläget att rikta uppmärksamheten mot det faktum att 
de trots allt valt att stanna kvar. De inser hur hjälplös den afasidrabbade är, 
inte bara på grund av svårigheterna att tala, utan också med sin egen mins-
kade kapacitet att förstå andra människor. Humörsvängningar som kanske 
får andra människor att dra sig tillbaka kan dessutom bidra till mera 
ensamhet. 

Hur kan man då förstå plikten att stanna kvar? Ett sätt att tolka den är att 
se den som ett moraliskt tvång. Oavsett om plikten sker inom ramen för 
ett äktenskap, ett samboförhållande, syskon- eller föräldrabarnförhållande  
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tycks mottot ”i nöd och lust” gälla. Det blir extra tydligt när andra män-
niskor, eller man själv, börjar fundera över hur lätt livet skulle kunna 
gestalta sig om man helt enkelt gav sig iväg.  

Plikten att stanna kvar tycks alltså ha en etisk komponent i så måtto att 
frågan om att lämna eller stanna kvar handlar om förhållandet till männi-
skor i allmänhet, och de nära relationerna i synnerhet. Den franske filo-
sofen Emmanuel Levinas (1972) betonar hur viktigt det är att acceptera 
den andres rätt att vara annorlunda än vi själva. Det handlar inte, menar 
Levinas, om ett ömsesidigt förhållande, utan ett ensidigt förhållande där 
ett oartikulerat krav utgår från den andre. Detta skapar ett avstånd i vilket 
den afasidrabbades egen svåra livssituation dominerar det samlade 
intrycket, och gör det möjligt att låta det egna perspektivet stå tillbaka.  

Men de intervjuade talar varken om plikt, moral eller etik. De talar om 
kärlek. Kärleken övervinner de oanade svårigheterna.  

Mina negativa känslor inför min egen situation har ingenting med 
kärlekslöshet att göra, det är ju hjärnskadan som är så förkrossande 
för familjen.  

På ett sätt tycker jag att vi har kommit varandra lite närmare på 
grund av det här. 

Kärleken gör det alltså möjligt att försona sig med tanken på hur livet 
skulle kunna vara om man bara fick lite mer tid för sig själv, sina egna 
engagemang och intressen. I det resonemanget tycks viljan återigen bli 
stark. Jag vill stanna kvar, men jag behöver hjälp för att orka.  

En ny form av relation 
Om afasin går hand i hand med personlighetsförändringar får det förstås 
konsekvenser för relationen mellan den drabbade och den närstående. Den 
person som de närstående tidigare känt, och som de haft en nära relation 
till, är delvis borta på grund av hjärnskadan. Insikten i den förlusten inne-
bär stor sorg och saknad. Sorgen handlar inte bara om förlusten av ett 
gemensamt språk, utan även om påtagliga begränsningar i snart sagt alla 
mellanmänskliga sammanhang.  

”Mina känslor handlar mycket om sorg”, säger en dotter. ”Pappa har ju 
alltid varit pratsam och jag har alltid haft en bra kommunikation med 
honom.” En annan dotter talar om en stor saknad, det är bara en del av 
hennes pappa som finns kvar. ”Jag försöker få kontakt med honom på 
något sätt”. En tredje dotter berättar om hur kontakten mellan henne och 
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modern har förändrats sedan mamman drabbats av afasi. ”Numera kan jag 
aldrig ringa upp och höra hur hon har det, som jag gjorde varje dag förut”. 
En man, vars hustru drabbats beskriver sin sorg så här: 

Jag grät varje dag det första året. Det var oerhört ledsamt men det 
gjorde gott att gråta, det gjorde det.  

Det är inte bara den tidigare gemenskapen med den afasidrabbade som 
förändras. Den nya livssituationen bär också på förändringar av livet i 
stort. Flera av de intervjuade berättar om hur de försöker skydda resten av 
familjen, framför allt sina barn, från att dras in i sin egen förtvivlan. 

Våra barn var i början av tonåren då, och det var ett helvete. Jag har 
inte velat lägga för mycket ansvar på barnen men det är klart att jag 
har bett dem om hjälp ibland. Men å andra sidan vet jag att i bör-
jan skämdes dom för sin mamma inför sina kamrater.  

För våra vuxna barn är det ju en väldig sorg att ha en skadad mor 
och en ledsen far, så jag försöker att inte vara ledsen när jag träffar 
dem.  

Andra sociala konsekvenser handlar om hur kontakten med arbetskamrater 
och vänner försämras på ett dramatiskt sätt. Arbetskamrater till närstående 
som blivit anhörigvårdare tycks inte vara förstående på lång sikt. En kvinna 
berättar om hur hon försökte att låta bli att prata om sin sjuke make på 
arbetet, för att inte belasta arbetskamraterna med egna bekymmer. Denna 
hänsyn blev emellertid väldigt påfrestande för henne själv: ”jag gick in i 
väggen helt enkelt”. En sjukskrivning följdes av förtidspension. ”Jag var ju 
tvungen att vara borta mycket och jag fick inte den där riktiga förståelsen 
från arbetet”, förklarar hon. ”Jag hade ju planerat att jobba flera år till, 
men människor i arbetslivet har så dåliga kunskaper om afasi. Jag lät dem 
träffa min man, men empatin saknades på något vis.”  

En annan del av sorgen handlar om att se den stora ensamhet som gäller 
för den afasidrabbade själv. ”Min hustru hade väldigt många vänner innan 
hon fick stroke” berättar en man. Så här i efterhand tycker han att det 
känns bättre att tala om dem som bekanta, för några ”riktiga” vänner 
verkar det inte ha handlat om. Men hans hustru tyckte själv att hon hade 
ett rikt sällskapsliv, och det tog tvärt slut när hon blev sjuk. Ingen av 
hennes så kallade vänner hörde någonsin av sig.  

Efter den inledande chocken och sorgen börjar den närstående sakta men 
säkert få en bild av hur omfattande de språkliga funktionshindren är. Men 
det kan fortfarande vara svårt att få omgivningen att förstå. En kvinna 
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berättar att hennes man, som har en impressiv afasi, säger till andra att han 
inte kan prata. Svaret brukar bli att ”jag tycker att du pratar alldeles 
utmärkt”. Men det som maken bör säga är att han inte kan förstå. Men det 
kan han inte, för ordet ”förstå” är för abstrakt för honom, så han saknar 
ord för att beskriva att han inte kan förstå. Han tror att han har sagt det 
som han tänkt. Men han kan bara förstå ett konkret ord i kombination 
med en bild, ungefär som ett kinesiskt skrivtecken.  

För samtliga av de intervjuade tycks emellertid sorgen ha blivit åtminstone 
delvis bearbetad. Viljan att bistå en nära och kär person har blivit ett med-
vetet förhållningssätt, och arbetet med att bygga upp en ny form av relat-
ion har kommit igång. Kampen för att förstå och göra sig förstådd pågår 
hela tiden, och det gäller att hitta strategier för att få vardagslivet att 
fungera.  

Som exempel kan nämnas en hustru, vars make kan tala en hel del men 
utan att riktigt förstå eller hitta rätt ord när han själv ska prata. Talet har 
visserligen kommit tillbaka, men orden blir ofta fel. ”När vi är ensamma 
går det ändå ganska bra”, tycker hon, ”för vi har vårt eget språk, och jag 
har med åren lärt mig att tolka vad han menar”.  

När viljan att bistå blivit ett medvetet förhållningssätt blir det också möj-
ligt att se ljusglimtar. ”Det är klart att han är en hygglig prick”, säger en 
annan av de intervjuade, ”men det är så enerverande”. Sedan tillägger hon 
snabbt att det är klart att det är synd om honom. ”Han kämpar ju så gott 
han kan och har man väl kommit in i huvudet på honom kan man märka 
att han fortfarande är väldigt intelligent.” 

Medvetenheten om att den viktigaste formen av samvaro är att kunna tala 
med varandra växer sig starkare i takt med att kampen för språket kommer 
igång. ”Jag trodde att han bara skulle bli rullstolsburen”, säger en hustru, 
”men hade någon sagt från början att vi inte skulle kunna prata med 
varandra hade jag inte förstått hur jag skulle orka med det.”  

När orken tryter, och man befinner sig i en kommunikativ återvändsgränd 
kan de närstående styra in samtalet på enkla konkreta saker. Uppfinnings-
rikedomen är stor och det handlar ofta om att gissa, fråga om och fråga 
runt, förklara om och om igen och formulera frågor som ger korta svar. 
Verbal kommunikation kompletteras med gester och man visar med 
händerna. Bilder och kort kan komplettera substantiv, och en del använder 
särskilda ljud istället för ord. Några har märkt att det går lättare att sjunga 
än att tala.  
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Det gemensamma för alla dessa försök att ta sig förbi verbala kommuni-
kationshinder är att det gäller att ta god tid på sig. En av de intervjuade 
uttryckte det så här: 

Du ska göra dubbelt så mycket, men det ska ske i ultrarapid och på 
samma tid. Du måste hela tiden vara strukturerad och förutsägbar. 

För barn till afasidrabbade kan förändringen innebära att man får en 
föräldraroll gentemot sin egen förälder.  

Det blir ju så att man blir far till sin egen far på alla sätt, så att säga. 
Det handlar inte bara om att prata och ge omvårdnad utan också 
om allt socialt och ekonomiskt, alla situationer där man behöver ha 
någon med sig som kan prata. 

En son framhåller just det praktiska som en möjlighet att skapa innehåll i 
relationen till sin afasidrabbade far. ”Det är lättare när man kan bidra med 
något konkret”, anser han, då kan han hjälpa till bättre. ”Jag köpte en 
dator till min pappa, och installerade alltihop och fick tag i ett program för 
afatiker som jag monterade in. Och han var envis och lärde sig, trots att 
han aldrig hade rört en dator i hela sitt liv”.  

Andra sätt att bygga upp en ny relation kan vara att föra in något helt nytt 
i vardagslivet. Två av de intervjuade har köpt hundvalpar. ”Det är väldigt 
bra för min man”, säger en av dem. ”Hunden märker ju inte om han 
pratar rent så han pratar gärna med hunden. Han känner sig nog mer 
accepterad som han är då. Människor tappar ju snart tålamodet.” 

Ett annat exempel på ett gemensamt intresse som inte tycks kräva så stor 
symbolisk förmåga som det talade språket, är musik. Men det är viktigt att 
spela den musik som den afasidrabbade själv valt. En mamma berättar:  

Min dotter lyssnar väldigt mycket på musik, och har alltid sjungit 
med själv. Då kan hon orden i sången också. Sång har ju inte med 
talcentret att göra säger dom. Det centrat sitter på andra sidan 
huvudet och det finns kvar. Så vi har provat att sjunga. Sjunger 
jag en sång så sjunger hon med. Även om hon inte kan alla orden 
rent så har hon melodin. 

För dem som är partners förändras även den sexuella relationen. Två 
kvinnliga intervjupersoner beskriver det så här: 

Sexlivet är precis som obalansen i äktenskapet för övrigt, och det 
blir väldigt påverkat. Det är både det rent fysiologiska och det 
psykologiska som påverkas.  
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Men rent sexuellt har det ju förändrats till det sämre, och det är han 
medveten om. Det är väl hjärnskadan som har gjort att han har det 
svårare. Sen är ju jag rädd om honom också, jag vill inte att han ska 
ta ut sig.  

Brister i sexlivet innebär emellertid inte att närheten mellan två livskam-
rater behöver gå förlorad. ”Nu kan vi sitta och hålla varandra i handen en 
lång stund”, berättar en hustru, ”vi gråter båda två och han torkar tårarna 
med min hand. Så vi har fått ett helt annat förhållande”. Flera av de 
intervjuade tror att just svårigheterna att tala ökar kroppskontakten. ”Min 
man är mer benägen att ta i mig än förut”, säger en annan hustru, ”han vill 
ha mycket mer kroppskontakt nu än när han kunde tala”. 

Relationen förändras förstås på olika sätt beroende på vilken form den 
hade före hjärnskadan. Detta är extra tydligt för den av de intervjuade som 
är mor till en vuxen, men fortfarande ung, dotter som har drabbats av en 
stor hjärnskada. För henne är dotterns tillstånd känslomässigt påfrestande, 
trots att flera år förflutit sedan dagen då hon chockad tvingades att identi-
fiera henne på neurokirurgen. Moderns sorg är fortfarande blandad med 
vrede. Samtidigt blir hon glad varje gång hon träffar sin dotter.  

Ibland är jag väldigt förbannad. Att det skulle hända just henne. Jag 
menar inte att det skulle hända någon annan, men varför just 
henne? Sen blir det ju ett accepterande, men det går upp och ner. 
Ibland tänker jag mycket på det och då blir jag arg och ledsen och 
tycker att det är jättejobbigt. Men så kommer hon hit med sina 
assistenter och jag blir glad när jag väl har henne hemma. Jag sover 
inte dåligt och jag drömmer inte om det, men livet har förändrats 
väldigt, väldigt mycket. Det är inte samma som det har varit, hon 
är alltid med mig i tankarna så jag kan inte släppa riktigt någon 
gång. Men hon är vuxen och måste bo på sitt eget håll. Vi måste ha 
vårt liv också. Där har jag bestämt mig.  

Det tunga arbetet med att försöka få till stånd en fungerande kommuni-
kation behöver således inte vara negativ för relationen till de närmaste. En 
make, vars hustru har omfattande funktionshinder med både rörelsehinder 
och afasi, menar att svårigheterna att kommunicera faktiskt har fört 
makarna närmare varandra. Han tror att det beror på att båda två måste 
lägga ner så mycket tid på att kommunicera. Själv får han arbeta mycket 
med att hjälpa henne förstå. Han måste fråga men får inte fråga för 
mycket, då blir hon irriterad och svarar nej. Men om han hittar rätt ord 
kan hon bekräfta det. 

  



136 VETENSKAP FÖR PROFESSION 

Några personlighetsförändringar kan ibland visa sig positiva. En av de 
intervjuade har till exempel en känsla av att hennes man blivit mera mån 
om henne nu än före afasin. ”Han var så livsbejakande förut att han ofta 
var egoistisk”, förklarar hon, ”han ville alltid göra så mycket utanför 
hemmet att jag kom i andra hand”.  

Det är således tydligt att afasi innebär stora förändringar i de närmaste 
relationerna. Förändringarna påverkar de närstående på olika sätt, delvis 
beroende på hur gemenskapen varit före skadan. Efter en inledande period 
av kaos och chock följer en period som närmast kan beskrivas som ett 
sorgearbete, en bearbetning av det skedda och en successiv anpassning till 
en ny livssituation. Ett psykoanalytiskt sätt att förstå sorgearbete innebär 
att känslan för den förlorade personen successivt dras tillbaka för att så 
småningom övergå i något annat. Först då blir det möjligt att investera 
känslor i den ”nya” relationen. Sorgearbetet är emellertid intensivt och 
plågsamt eftersom instinkten att försöka behålla det förlorade är så stark. 
Men så småningom riktas engagemanget och kärleken mot den person 
som faktiskt finns där med sin hjärnskada. 

Att kunna bearbeta förlusten av den tidigare relationen tycks alltså vara 
viktigt för möjligheten att bygga upp en ”ny” relation. I den processen sker 
en successiv insikt i hur stora språkproblemen och förändringarna i 
personligheten är, och hur hårt detta slår mot själva hjärtat av den sam-
hörighet man hade förut. Men här sker också ett prövande av nya strategier 
för att förstå och bli förstådd, vilket kan leda fram till konkreta lösningar 
på en del av kommunikationsproblemen. I några fall innebär detta också 
en ny form av närhet. 

Arbetet med att bygga upp en ny relation är således skiftande till sin 
karaktär, liksom den känslomässiga reaktionen hos den närstående. Ibland 
dominerar förtvivlan och uppgivenhet, ibland ett lugnt accepterande. Här 
finns emellertid också något som inte varierar. Hela tiden pågår nämligen 
sökandet efter en intakt inre kärna hos den afasidrabbade. Denna inre 
kärna beskrivs inom existensfilosofin som individens väsen.24 Detta väsen 
                                                             
24  Den del av existensfilosofin som åsyftas här är fenomenologi så som den intro-

ducerades av Edmund Husserl (1995/1907) vid tiden för förra sekelskiftet. 
Husserls väsensskådande handlade dock inte i första hand om mänskliga indi-
vider utan om individuella föremål eller företeelser vilka som helst. Genom att 
i fantasin variera dessa så mycket som möjligt menade Husserl att man kan 
identifiera de drag som alltid finns där, och som måste finnas för att föremålet 
eller företeelsen ska fortsätta att vara just det föremålet eller företeelsen. Dessa 
drag kallade han för varandets väsen, eller fenomenets essens. 
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skiljer sig från alla tillfälliga personlighetsdrag eftersom det är detta som 
gör individen till den hon är. Försvinner även denna inre kärna är den 
person som fanns där förut helt enkelt borta. Men så långt tycks det inte 
ha gått för någon av de afasidrabbade som de närstående berättade om. 
Samtliga beskriver något som kan tolkas som en kvarvarande inre kärna. 
Här följer några exempel: 

Det är klart att han har blivit känslomässigt förflackad, men grund-
känslan för mig och barnen är kvar.  

Det som är roligt är att hon har ett så aktivt liv. Där har hon 
mycket hjälp av sin grundpersonlighet.  

Den där goa flickan som jag alltid har haft, hon finns ju kvar. Det 
är ju alltid en klapp på kinden och en kram både när hon kommer 
hem och när hon går. Ibland när vi sitter jämte varandra så kan det 
komma en liten klapp på kinden och sån har hon ju alltid varit, så 
där finns hon kvar.  

Jag är glad att han har kvar sin bestämda vilja, för på det viset lever 
han ju bättre.  

De närstående håller hårt fast vid den inre kärnan, framför allt när svå-
righeterna att få till stånd en gemensam dialog verkar oöverstigliga. Den 
”nya” relationen bygger således på följsamhet med förändringar, samtidigt 
som bilden av den grundläggande personlighet som fanns före hjärnskadan 
vårdas ömt. Den bilden ger kampen riktning och skapar ett fundament för 
en ny form av gemenskap. 

Växa i svårigheter 
Utvecklingen av den nya relationen belyser också de närståendes förmåga 
att hantera nya existentiella utmaningar. På samma sätt som för den afasi-
drabbade innebär den nya livssituationen flera förluster. Som vi har sett 
har några tvingats sluta arbeta för att kunna hantera situationen, andra 
berättar om hur det sociala livet har krympt, ytterligare några om hur man 
sätter upp en glad fasad för att inte anstränga vänner och arbetskamrater, 
eller för att skydda sina barn från ytterligare bekymmer. Ingen av de 
intervjuade vill emellertid tillstå att den stora påfrestningen har något plus-
värde för familjesammanhållningen. ”Många tror att problem för familje-
medlemmar samman”, säger flera av de intervjuade, men ingen av dem 
anser att det faktum att en egen familjemedlem drabbats av afasi har fört 
resten av familjen närmare varandra.  
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Som tidigare nämnts har tilltron till samhällets förmåga att ge stöd 
också fått sig en törn. Inledningsvis kan förtroendet för sjukvården visser-
ligen vara stort, men det övergår ofta i besvikelse. 

När han kom hem tänkte jag att det naturligtvis skulle finnas en 
logoped som hjälpte oss, och lika självklart skulle det finnas sjuk-
gymnastik och arbetsterapi. Men så blev det aldrig. Men att det inte 
fanns något sådant förstod jag aldrig medan vi var på sjuk-huset. 

Den första chocken, vid själva insjuknandet och tiden strax därefter, kan 
göra det svårt att ta emot information i det akuta skedet. Men även om 
minnet är suddigt hävdar flera av de intervjuade att de aldrig fått någon 
information om vad som ska ske efter hemgång, om personlighetsföränd-
ringar, eventuell risk för att sätta i halsen eller få krampanfall på grund av 
hjärnskadan etc. Så här berättar en dotter: 

Dom tror att man vet lika mycket som dom, så dom talar inte om 
någonting. Man kan ju inte fråga om saker man inte vet. Jag var där 
hos mamma nästan varje dag i flera månader, och jag fick aldrig 
veta någonting. 

En del berättar om hur de blivit avvisade när de återigen sökt vård efter 
utskrivningen från sjukhuset, och de allra flesta tycker att hemgången ägde 
rum för tidigt. Under sjukhusvistelsen var många av de närstående nöjda 
med en engagerad personal, och de som fick tillgång till rehabiliterings-
insatser berättade om hjälp av arbetsterapeut och logoped. Efter hem-
komsten försvinner dock rehabiliteringsinsatserna, framförallt om den 
afasidrabbade har fyllt 65 år.  

Riktigt positiva erfarenheter har bara en hustru vars afasidrabbade make 
ingår i ett forskningsprojekt. ”Han får komma till logoped tre gånger i 
veckan”, berättar hon. Själv får hon också samtala regelbundet med logo-
peden och det känns helt fantastiskt att få kunskap om hur hon kan 
kommunicera med sin make.  

Den här kvinnans erfarenheter tycks dock vara ett undantag. Det verkar 
vara mer vanligt att närstående blir lämnade ensamma med sina trevande 
försök att öva upp skadade funktioner och hitta nya sätt att kommunicera. 
Ännu mindre är möjligheten att få hjälp med att känslomässigt bearbeta 
den nya livssituationen. Den form av stöd som ofta kallas krisgrupp mobi-
liseras bara när flera närstående drabbas samtidigt vid större olyckor som 
uppmärksammas av media. Men behovet av stöd och hjälp är förstås lika 
stort vid kriser som drabbar enskilda familjer.  
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Eftersom afasi kan skapa känslor av att befinna sig i ett fängelse, både hos 
den drabbade och för den närstående, är det omgivande samhällets 
reaktioner extremt viktiga. Även här verkar begränsningen vara allra störst 
för dem som lever tillsammans med en afasidrabbad person. Trots att det 
förmodligen inte är svårt för andra att förstå och leva sig in i detta, är det 
som tidigare nämnts långt ifrån självklart att vänner och arbetskamrater 
fortsätter att vara förstående även när det akuta förloppet övergår i vardag.  

Att vara förälder till en ung person med afasi på grund av hjärnskada inne-
bär också stor oro, även om stödinsatserna för tillfället är tillfredsställande. 
”Hur ska det bli när jag inte finns”, undrar mamman till den flicka som 
drabbades av en hjärnblödning redan i unga år. Jag tänker på att hon ska 
ha stöd då också, och jag funderar över hur länge hon får ha kvar trygg-
heten med sina assistenter.  

Vardagslivet som ensam anhörigvårdare kan alltså vara både deprimerande 
och kränkande. Bilden kompliceras ytterligare av att möjligheten att göra 
något på egen hand blir så begränsad.  

Jag har ju svårt för att komma loss, att komma hemifrån. Jag träffar 
sällan mina vänner och jag kan aldrig åka skidor med kompisarna 
eller segla. Bara någon enstaka gång kan det funka, de tre sista åren 
har jag bara spelat golf tre gånger. Jag kan inte gå bort och inte gå 
ut.  

Jag kan inte värja mig från bundenheten. Det är en balansgång för 
det är så mycket som skulle kunna krascha på något sätt. 

För de närstående är det ytterst angeläget att hitta ett andrum med möj-
ligheter att få vara för sig själva. Sådant som att få ha egna vänner, motio-
nera, gå i skogen och lyssna till den musik som man själv valt har emeller-
tid blivit en lyxvara.  

Det känns så bra att få komma till gymnastiken och röra på sig till 
musik och sen ta en snabbfika efter där vi pratar böcker och resor 
och föredrag och teater och så skrattar vi och pratar i munnen på 
varandra. 

Tänk bara att få vara hemma i sitt eget hem utan att hela tiden ha 
någon som skall passas. Eller bara att få sova en hel natt. 

Finns det då någon ny form av gemenskap med andra som har liknande 
livserfarenheter? För dem som lever ihop med en person med afasi tycks 
svaret på den frågan i stort sett vara ja. En av de intervjuade är emellertid, 
åtminstone inledningsvis, tveksam till detta eftersom han inte utan vidare 
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vill utgå ifrån att de närstående har särskilt mycket mer gemensamt än att 
de har liknande bekymmer.  

Men den gemenskap som exempelvis finns i en afasiförening betraktas som 
viktig och värdefull av de flesta. ”Där träffar jag andra anhöriga som gene-
röst delar med sig av sina erfarenheter”, berättar en av de intervjuade. ”När 
jag får träffa andra närstående känns det jättebra”, säger en annan. Det är 
lättare att umgås med sådana som själva är drabbade.  

Så började vi då med afasiföreningens talträning och det är väldigt, 
väldigt bra. Jag får ju följa med min man dit, så lämnar jag honom 
där och då är vi fem eller sex tanter som går och fikar och berättar 
om våra erfarenheter. Men det är inga män som kommer, dom bara 
lämnar in sina fruar på talträningen, sen åker dom hem. 

Jag tror inte att jag skulle ha orkat om jag inte hade haft den prat-
stunden med andra anhöriga. 

Inom ramen för samhörigheten i en förening blir det också lättare att ta del 
av aktiviteter tillsammans med den afasidrabbade.  

Vi har väldig glädje av att resa tillsammans med afasiföreningen, 
och det är ovärderligt. Stimulans är viktigt, och att se andra kul-
turer på plats ger mycket. En del av det positiva finns kvar när man 
kommit hem. Jag får ju hela tiden gå omvägar när det gäller att 
överbrygga afasin, och foton från resan är en sådan bra sak att ta till 
då. 

Lättnaden över att få tala om sina erfarenheter med andra människor tycks 
alltså ge den bekräftelse som saknas från såväl den afasidrabbade som från 
tidigare vänner, arbetskamrater, sjukvård och socialtjänst. Tillsammans kan 
man skapa meningsfulla aktiviteter och bekräfta var och en i sitt värde som 
anhörigvårdare. Man delar liknande erfarenheter och känner igen sin egen 
utsatthet i andras skildringar av hur de har det. På så sätt kan man ge  
genuin bekräftelse tillbaka. En viktig del av denna bekräftelse är att ge stöd 
när akuta svårigheter dyker upp.  

Allt detta bidrar i sin tur till ökad förmåga att göra något, både för sig själv 
och sin afasidrabbade familjemedlem. Olika former av sammankomster 
och resor kan ge den form av stimulans som ofta saknas i vardagslivet i 
övrigt. 

Men man behöver också få tid för sig själv. Möjligheter till små stunder för 
egen stimulans och avkoppling gör det lättare att upptäcka sina resurser. 
Den brittiske psykoanalytikern Donald Winnicot (1981) talar om tillfällen 
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för motion, skogspromenader, simturer, musiklyssnande och så vidare som 
”potential space”. Detta är möjligheternas utrymme, och det finns i om-
rådet mellan vårt inre liv (fantasin) och den yttre världen. Där kan vi i 
symbolisk form bearbeta tankar och känslor. När vi hämtar nya krafter gör 
vi det i stor utsträckning från detta potentiella område. 

Sammantaget bildar gemenskapen med andra i samma situation och möj-
ligheter till egen rekreation grund för insikten att det går att växa i svårig-
heter, kanske på det sätt som en av de intervjuade ger utryck för: 

Jag har fått en ny insikt, jag tror att en människa har mycket mer 
resurser inom sig än hon tror, det finns en beredskap för svårigheter 
som man bara kan se när man har råkar ut för något sådant här. 

INNEBÖRDEN I ATT VARA NÄRSTÅENDE 

Det generella mönstret i de närståendes berättelser visar hur viktigt det är 
att man från såväl hälso- och sjukvårdens som socialtjänstens sida förstår 
hur dramatiskt livssituationen förändras när man tvingas in i en roll som 
anhörigvårdare. Vardagslivet präglas av en känsla att vara snärjd, ensam 
med ett stort ansvar. Först på sikt kan tilliten till den egna förmågan att 
klara av situationen växa fram. Denna väg är emellertid kantad av mot-
gångar, vanmakt och förtvivlan, även om det ibland finns små ljusglimtar, 
som upptäckten att man klarar mer än man tidigare trodde man var för-
mögen till.  

Socialtjänsten har ansvar för möjligheten till avlastning för närstående och, 
tillsammans med hälso- och sjukvården, även för rehabiliteringsinsatser för 
den afasidrabbade själv. Den drabbade och dennes närstående befinner sig 
därmed i ett gemensamt område men inom två helt olika fält. Planeringen 
av professionella stödinsatser behöver beakta båda fälten. En ny form av 
förhållande byggs upp när man gör saker tillsammans, och en del av 
stödinsatserna bör inriktas mot detta. När den afasidrabbade är nedstämd, 
apatisk eller saknar vilja att komma vidare behöver den närstående hjälp 
med att locka till nya ansträngningar. Ett konkret exempel på stödinsatser 
kan vara utbildning i hur man kan underlätta olika former av kommuni-
kation, på det sätt som en av de intervjuade beskrev.  

Av de intervjuades berättelser framgår också, med olika tydlighet och i 
varierande grad, att rollen som närstående berör den personliga integri-
teten. I intervjuerna med afasidrabbade i kapitel fyra och fem beskrevs som 
bekant en tomhet i det inre livet. Tankarna kan ha svårt att hänga ihop, 
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och fantasilivet saknar ord. I de närståendes berättelser visar sig samma 
företeelse från ett annat perspektiv. Den afasidrabbades svårigheter att 
tänka i ord gör det svårt att göra något strukturerat på egen hand. Därför 
pockar en del av dem på ständig uppmärksamhet. Det förefaller även vara 
svårt att på egen hand reflektera på ett nyanserat sätt över hur situationen 
påverkar den andre. Utan att kunna reflektera över vad det innebär ur den 
andres horisont tar man för givet att den närstående också lever ett liv som 
överskuggas av afasi. 

Detta verkar i sin tur vara en viktig orsak till att närstående, precis som de 
afasidrabbade själva, riskerar att bli tömda på energi. Till detta bidrar bris-
ten på stimulans när påfyllning utifrån saknas i takt med att det sociala 
nätverket tunnas ut. Det som tidigare gav kraft i form av en aktiv och utåt-
riktad vardag begränsas nu till anspråkslösa önskemål om att få göra inköp 
själv, att få möjligheter att gå i naturen, att få träffa egna vänner och så 
vidare. Här fyller afasiföreningar en viktig funktion.25  

Den bild som vuxit fram ur de intervjuades berättelser visar också att den 
närståendes tillvaro har flera fasetter och nyanser som rör sig och förändras 
över tid. När insikten om hjärnskadans allvarliga konsekvenser blir tydlig 
upplevs den skada som drabbar språkförmågan som det allra svåraste 
handikappet efter en stroke. Möjligheten att kommunicera försämras kraf-
tigt, och inte så sällan tycks hjärnskadan också innebära humörsvängningar 
som i första hand drabbar de allra närmaste. Den person man tidigare 
kände tycks nästan vara borta, och man märker att den afasidrabbade själv 
kan ha svårt att förstå människor i sin omgivning.  

Den ensamhet som tidigare beskrivits av de afasidrabbade verkar således 
även drabba dem som står närmast. Ensamhetskänslorna tycks ha sin 
grund i en form av alienation, en känsla av främlingskap inför sin egen 
tillvaro. Man står utanför och ändå mitt inne i det som sker. Tillgången till 
livet, så som man tidigare kände det, har förändrats. 

Vi människor har bara tillgång till livet genom kroppen, menar den 
franske filosofen Maurice Merleau-Ponty (1995). När kroppen drabbas av 
ohälsa och sjukdom förändras vår tillgång till världen och till livet självt. 
Detta blir extremt tydligt när sjukdom eller skada drabbar hjärnan, med 
språkliga funktionshinder och personlighetsförändringar som följd. Det 

                                                             
25  För dem som inte bor tillsammans med den afasidrabbade är situationen inte 

riktigt lika prekär, eftersom de vanligtvis har andra mellanmänskliga relationer 
som tillgodoser deras behov av bekräftelse och stimulans. 
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lidande som följer för den drabbade handlar ofta om att vilja men inte 
kunna, medan den närståendes lidande handlar om att maktlös bevittna 
hur en nära och kär person förlorar förmågan att ingå i den mellanmänsk-
liga gemenskapen. På så sätt förändras inte bara tillgången till livet för den 
drabbade, på det sätt som Merleau-Ponty talar om det, utan även för den 
närstående. Båda hamnar i ett fängelse, men kan inte dela cell. 

Mellan raderna i de närståendes berättelser finns i viss mån följdriktigt 
många existentiella frågor som berör deras eget liv. Kan jag framöver för-
verkliga mitt eget liv, mina önskningar och mina drömmar? Det här 
dilemmat, liksom problemen i övrigt, är förstås mest tydligt hos dem som 
bor och lever tillsammans med en afasidrabbad person.  

Begreppet agens kan användas för att beskriva en medvetenhet om att ”jag 
kan”. Agensen riktas mot känslan av ansvar för sitt eget liv, föreställningen 
att man har kontroll över beslut som gäller denna, och tillit till att man 
kan övervinna de hinder som dyker upp längs vägen.26 Agensen är sällan 
föremål för reflektion, men den kan bli det. Och då kan den ligga till 
grund för förändrade handlingsmönster. Behov och resurser översätts då 
till handlingar som står i samklang med individens avsikter. Viljan får en 
riktning och möjligheterna att välja ökar. 

Den gemensamma nämnaren i de närståendes berättelser verkar ha med 
både agens och självbild att göra. Flera av de närstående vars livskamrat 
drabbats av afasi kämpar mot bilden av sig själva som bara anhörigvårdare. 
Andra, som är vuxna barn till afasidrabbade, vill fortsätta vara goda söner 
och döttrar. Men de famlar ofta i den rollen eftersom de känner sig främ-
mande inför hela situationen. Att hjälpa till med praktiska saker blir ofta 
som en lättnad. En av de intervjuade är mamma till en ung kvinna som 
drabbats av en stor hjärnskada med afasi. Hennes berättelse skiljer sig från 
de övrigas eftersom den inte handlar om brister i den professionella om-
sorgen.  

  

                                                             
26 Begreppet agens har något skiftande innebörd inom olika discipliner, och det har behål-

lit en viss vaghet, menar bl.a. Britt Bragée (2009). Det associeras ofta med andra 
begrepp som identitet, motivation, vilja, målinriktning, intentionalitet, val, initiativ, 
frihet och kreativitet. Enligt Schwartz, Coté och Arnett (2005) handlar agensen om en 
känsla av ansvar för sin livsväg, föreställningen att man har kontroll över de beslut som 
gäller livsvägen, och tilliten till att man kan övervinna de hinder som dyker upp längs 
vägen. Agensen är dock sällan fullt medveten, men kan bli det. 
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Innebär då rollen som närstående också en förändring av självbilden? 
Mycket i de närståendes berättelser kan tolkas som att den gamla själv-
bilden förändras, och att frågorna inför det fortsatta livet får en mera 
existentiell inriktning än tidigare. Vem var jag förut, vem är jag nu, och 
vem vill jag vara framöver? När det känns som bäst innehåller framtiden 
möjligheter att förverkliga nya mål. Existentiella funderingar kan också 
göra det möjligt att upptäcka såväl hot som möjligheter. Ibland står dessa i 
samklang med samhällets behov av anhörigvårdare, ibland handlar det om 
att slå sig fri, åtminstone för en liten stund. Emellertid har ingen av de 
intervjuade på allvar övervägt att överge sin afasidrabbade familjemedlem. 
Agensen ”jag kan” innebär att självbilden domineras av vara en person som 
inte sviker.  

Relationen till den afasidrabbade kan bli både djupare och ytligare. 
Relationer inom familjen, mellan vänner och arbetskamrater kan också 
förändras och ge sammanhållning eller dö ut och försvinna. Nya mellan-
mänskliga möten uppstår i kontakten med andra närstående som befinner 
sig i samma livssituation. Här förstår man varandra. 

Denna ömsesidighet är liksom språkförmågan djupt mänskliga egenskaper. 
Utan genuina möten mellan människor finns varken roller eller förvänt-
ningar. De närstående som intervjuades för den här studien har utvecklat 
sin mellanmänsklighet långt utöver det vanliga genom att bilda en livsvik-
tig bro mellan den afasidrabbade och dennes omgivning.  

Detta gör dem till verkliga experter på vad det innebär att bistå vid afasi på 
ett sätt som knappast är möjligt för dem som bara har professionell er-
farenhet av vård och omsorgsarbete. De erfarenheter som givits en röst i de 
här 17 berättelserna utgör exempel på hur viktigt det är att såväl hälso- och 
sjukvård som kommunala stödinsatser planeras i samråd, både på indivi-
duell nivå tillsammans med den afasidrabbade och dennes närstående, 
samt på en mera generell nivå, t.ex. med afasiföreningar.  
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 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

I BEGYNNELSEN VAR ORDET  

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var 
Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, 
som är till (Johannesevangeliet första kapitlet). 

Johannesevangeliets inledning antyder att man redan för 2000 år sedan 
verkade reflektera över språkets betydelse. Hur livet skulle gestalta sig utan 
tillgång till ett avancerat kommunikationsmedel i vårt moderna samhälle 
går det kanske att få en glimt av i situationer där alla andra talar ett språk 
som vi inte förstår. Att gissa när man beställer en maträtt på en restaurang, 
eller att betala utan att veta exakt vad varan kostar, kan vara charmiga 
inslag under semesterresor till lite ovanliga resmål. Men att inte veta om 
resten av livet ska utspelas i kommunikativ isolering tycks bara kortvarigt 
kunna inge en känsla av att man är på resa i främmande land. Med insikt 
om allvaret i situationen infinner sig snart känslan av att vara i ett fängelse. 

Språkets betydelse kan kanske bäst beskrivas som möjligheten att ingå i ett 
sammanhang. Den innebörden har i den här rapporten lyfts fram inom 
ramen för ett vårdvetenskapligt perspektiv, vilket bl.a. inneburit att ge röst 
åt dem som bäst kan belysa detta; de afasidrabbade och deras familjer. Det 
som de haft att säga har tolkats inom ramen för en hermeneutisk forsk-
ningsansats. Därför har berättelserna inte bara betraktats som koder för ett 
bestämt innehåll på det sätt som t.ex. den tidige Wittgenstein (1961) plä-
derade för. Inom hermeneutik betraktas ju orden alltid som menings-
bärande. De kan också innehålla något som Ricoeur (1976) kallar över-
skott av mening, och det överskottet blir tydligt när orden sätts in i sitt 
sammanhang.  

Med hjälp av språket kan vi människor kommunicera med varandra, och 
med telefonens och datorns hjälp kan vi överbrygga enorma geografiska 
avstånd. Men trots detta uppstår ofta missförstånd. Vanligtvis är vi inte 
medvetna om det, men i det vardagliga livet är vi nästan alltid i färd med 
att tolka, och gällande vardagliga enkla frågor lyckas vi ofta överbrygga 
missförstånd. Som tidigare nämnts innebär vår förmåga att reda ut, för-
klara och tänka på ett nytt sätt att vi alla i viss mening är ”vardagsherme-
neutiker”. Vi behöver helt enkelt tolka för att förstå vår tillvaro. I princip 
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tar alla dessa vardagliga tolkningar sin utgångspunkt i det vi redan vet eller 
tror oss veta, det som inom hermeneutiken kallas förförståelse. 

Under vår väg från barndom till vuxenliv får vi successivt grepp om en allt 
större del av tillvaron med hjälp av vår hermeneutiska kapacitet. Förmågan 
att tolka gör det möjligt att ta någonting konkret och substantiellt och låta 
det representera något mera abstrakt och generellt. På så sätt bildas sym-
boler. En logo kan representera ett företag, en idrottsklubb, en högskola 
eller dylikt, en grön gubbe visar att det är tillåtet att gå över gatan, visarna 
på klockan markerar gemensamt överenskomna tidsangivelser, osv. De 
som lever i en språklig gemenskap känner till innebörden i de symboler 
som man kommit överens om. En kultur kan därmed definieras som en 
grupp människor som delar samma symbolvärld.  

Om vi ser på kulturbegreppet på detta sätt, handlar afasi inte bara om 
svårigheter att tala eller förstå ord. Att drabbas av afasi innebär att förlora 
sin kulturella gemenskap. Framförallt torde detta gälla för dem som har 
stora inslag av impressiv afasi och inte förstår ordens innebörd på samma 
sätt som förut. Irreversibla problem med att använda och förstå symboler 
skapar en isolering från det egna sammanhanget och utgör därmed en 
mycket allvarlig form av ohälsa. 

Hur är det då att ha haft tillgång till symboler och kulturgemenskap, och 
att sedan i mer eller mindre utsträckning förlora dem? Arvid talade om 
både fasa och fascination, Gun, som förlorade sin son när hon nyss hade 
drabbats av afasi, befann sig i limbo, och Anders kände sig förödmjukad. 
Ingrid delade Anders upplevelse i så hög utsträckning att hon kände sig 
främmande inför andra, de verkade plötsligt vara maskerade. 

Efter den första reaktionen, som för en del var förknippad med en med-
vetandesänkning, för andra med känslor av kaos, chock och skräck, ver-
kade det emellertid uppstå en period som karaktäriserades av ett nästan 
obegripligt lugn. Flera av de afasidrabbade beskrev den här situationen som 
lite drömlik. Svårigheterna med att få tillgång till hela sitt känsloliv när 
språket var borta blev allra mest tydlig i Guns berättelse om sitt förlamade 
sorgearbete. Först i efterhand, när det blev möjligt att sätta ord på käns-
lorna, kunde sorgen efter sonens död förlösas i ord, tårar och gemenskap.  
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Men det tycks gå att tänka utan ord, och för Arvid var det ju en häftig 
surrealistisk upplevelse att finna att det går att få grepp om verkligheten 
utan att kunna benämna den. Även andra intervjuade som inte blev med-
vetslösa i samband med sitt akuta insjuknande registrerade det som hände, 
och de kunde noggrant och detaljrikt berätta om det långt senare.  

Den här möjligheten att förstå helheter utan tillgång till ord har nobel-
pristagaren Tomas Tranströmer gett uttryck för i en dikt som ingår i sam-
lingen Det vilda torget, från 1983.  

Trött på alla dessa som kommer med ord, 
ord men inget språk 
for jag ut till den snötäckta ön. 
Det vilda har inga ord. 
De oskrivna sidorna breder ut sig åt alla håll! 
Jag stöter på spåren av rådjursklövar i snön. 
Språk men inga ord. 

Några år efter denna beskrivning av ordlös förståelse av något som kanske 
kan tolkas som helheter, som i Arvids metaspråk, drabbades Tomas 
Tranströmer som bekant själv av stroke med afasi, en ödets ironi. 

Tillbaka till dem som intervjuades för den här rapporten verkade det 
nästan drömlika lugnet försvinna, och gå över i en känsla av att vara fånge, 
först när tillvaron började delas upp i ord igen. Många av de afasidrabbade 
beskrev nu känslor av att vara i fängelse utan att veta när, eller om de ens 
någonsin, skulle bli frigivna. De insåg allvaret i situationen, blev oroliga 
och förstod det mesta som ägde rum i omvärlden, men de kunde inte klä 
sina tankar i ord och kommunicera dem med en annan levande varelse. 
Det blev ensamt, som i ett fängelse. När sedan de närstående också fick 
komma till tals kunde vi se att även de kunde uppleva att porten till fäng-
elset slog igen.  

Fängelsemetaforen återkommer så ofta i afasidrabbades och närståendes 
berättelser att det finns anledning att titta närmare på den. En av de mest 
välkända undersökningarna av innebörden i att dömas till fängelse har 
genomförts av Michael Foucault. I hans Övervakning och Straff (1987) 
beskriver han hur medeltidens kroppsliga bestraffningar under 1600- och 
1700-talet i västvärlden successivt kom att ersättas med inlåsning och över-
vakning. Genom att tämja fångarna kom straffet att inriktas mer mot sjä-
len än mot kroppen. Så småningom togs nästa steg med arbetsplikt, vilket 
stod väl i samklang med i den framväxande industrialiseringen under 
1800- och 1900-talen. 
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Foucault riktar särskilt intresset mot systemet med panopticon, en oktagon 
av enskilda rastgårdar med ett torn i mitten där fångvaktaren hade över-
blick över fångarnas rörelser. På Långholmens fängelse i Stockholm finns 
det fortfarande möjligheter att besöka ett panopticon, och med lite fantasi 
kan man föreställa sig den tröstlösa, ensamma tillvaro som väntade alla 
dem som dömdes till många år i fängsligt förvar.  

Huvudfrågorna för Foucault handlar om makt i relation till individuellt 
uppförande och beteende, och han berör varken övergreppet i att bli 
oskyldigt dömd till fängelse eller fängelsets existentiella innebörd. Antag-
ligen kan afasins existentiella innebörd illustreras bättre med hjälp av själv-
biografiska eller skönlitterära skildringar av personer som blivit oskyldigt 
fängslade, t.ex. Alexandre Dumas Greven av Monte Cristo och Alexander 
Solzjenitsyns En dag i Ivan Denisovitjs liv.  

Skildringar av individer som helt utan egen förskyllan plötsligt förlorar 
möjligheten till samtal kan nog ge alla dem som inte har egna erfarenheter 
av att förlora sin språkliga förmåga en bild av det fängelse som afasi tycks 
innebära. I självbiografin En amerikan i Gulag berättar Alexander Dolgun 
(1975), om hur han anklagades för spioneri när han som 22-åring vid 
tiden för Stalins skräckvälde tjänstgjorde vid den amerikanska ambassaden 
i Moskva. Efter ett år i det ökända Lubjankafängelset dömdes han att till-
bringa tjugo år i Gulag, utan att någonsin förstå vad han dömts för. Under 
året i Lubjanka började han strukturera upp sin tillvaro i cellen. Att prata 
för sig själv var förbjudet, men det gick att överlista vakterna när fläkt-
systemet satte igång med ett öronbedövande väsen, då kunde man tala och 
sjunga med hög röst utan att det hördes. Orden i sången gjorde det möjligt 
att upprätthålla en illusion om att ha kontakt med någon.  

Kampen för struktur övergick snart till en kamp för symboler. En dag när 
Dolgun torkade sin emaljerade plåttallrik fick han i botten syn på namnet 
på den Moskvafabrik som tillverkat den, samt siffrorna 10-22. Han förstod 
att siffrorna angav de yttre och inre måtten på tallriken. Med den 
kunskapen kunde han göra ett måttband av trådar som han drog ut ur sin 
slitna handduk. Därmed kunde han mäta upp sin cell, och med dessa mått 
som utgångspunkt mäta upp längder för fantiserade promenader: 

I min döda svarta cell, helt isolerad med undantag för det anonyma 
ögat i tittgluggen en gång i minuten, upplevde jag tanken på att gå 
genom Moskvas gator för att träffa gamla vänner som helt förförisk. 
Jag hade visserligen inte sett fängelset utifrån men jag hade hört 
grindarna öppnas och jag kunde tänka mig hur stora de var (s. 73). 
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Trots ständig sömnbrist, svält, misshandel och andra umbäranden var 
längtan efter ord mest plågsam. Ord var detsamma som mänsklig kontakt. 

När Dolgun äntligen fick dela cell med en annan fånge kunde han inte 
avhålla sig från att tala, trots att han visste att det kunde vara farligt.  

Jag kunde inte låta bli att tala med Orlov. Jag var säker på att han 
var en tjallare men det brydde jag mig inte om, det var en sådan 
lättnad att kunna tala med någon (s. 125). 

Vad tillför då Dolguns skildring av livet i cellen till den här rapporten om 
hur det kan vara att leva i skuggan av afasi? Jo, hans berättelse visar hur 
angeläget det är att hålla liv i sitt inre liv och sin förmåga att fantisera. För 
att fantasin ska bli meningsfull krävs förmåga att skapa mening och inne-
börd med hjälp av symboler, och språket är förmodligen vår allra viktigaste 
symbolbärare. Fantasin kräver också förmåga att länka den ena tanken till 
den andra, något som också kan drabbas allvarligt av en hjärnskada. 

Dolguns tankar kunde dock inte tas ifrån honom och han kunde tempo-
rärt lösa ensamheten med hjälp av fantiserade promenader i fängelsecellen. 
De känslor av förtvivlan, rädsla och förnedring som genomsyrar hans skild-
ring av tiden i fängelset, verkar faktiskt handla om samma drivkraft som vi 
har fått ta del av i de afasidrabbades berättelser om kampen för att kunna 
tänka och tala.  

Hjärnskadans art och omfattning har antagligen stor betydelse för tid-
punkten när försöken att bryta sig ur det afatiska fängelset kommer igång. 
Men när den väl inleds förefaller den ha sällskap av vreden och en strävan 
efter en återupprättad självkänsla. En människas värdighet tycks åt-
minstone på sikt förutsätta ett språk, och att det finns någon att tala med, 
precis som i Dolguns berättelse. 

I det här resonemanget kan det vara intressant att åter knyta an till 
Foucaults historiska undersökningar om fängelsets innebörd. Som redan 
nämnts är hans huvudtes att övergången från kroppsliga bestraffningar till 
inlåsning och isolering innebar att bestraffningen kom att inriktas mer mot 
själen än mot kroppen. Kroppen blev själens fånge! Foucaults sociologiskt 
inriktade analys får här en existentiell dimension som tycks stå i samklang 
med både skönlitterära skildringar och självbiografiska berättelser om hur 
det är att leva med afasi.  
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Till skillnad från dem som dömts för ett brott tycks dock både oro och 
vrede fylla en viktig funktion när det gäller att bryta sig ur afasins fängelse. 
Det gäller att inte ge upp när motgångarna duggar tätt och paradoxalt nog 
ser det ut att vara viktigt att det initiala bedrägliga lugnet försvinner så att 
kampviljan kan väckas.  

För en professionell vårdare gäller det att försöka få en bild av patientens 
och dennes familjs sätt att förstå sin tillvaro. Vård vid afasi innebär att man 
måste anstränga sig för optimal öppenhet och följsamhet med den afasi-
drabbades försök att meddela sig med omvärlden. En närstående kan inte 
heller reduceras till en anhörigvårdare utan att själv vilja det. Fortsatt 
forskning inom området bör bidra med fördjupad kunskap om hur 
bemötandet ytterligare kan konkretiseras, varieras och anpassas till unika 
individer. 
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APPENDIX  

GRANSKNING AV VALIDITET I HERMENEUTISKA STUDIER 

I kapitel tre, där rapportens vetenskapliga ansats och metod beskrevs, dris-
tade jag mig till att påstå att en del av validitetsfrågan handlar om hur man 
som läsare tar del av hermeneutiska forskningsresultat. Ett väl genomfört 
tolkningsarbete gör det möjligt att få en inblick i existentiella frågor och 
komplexa mellanmänskliga samspel, vilket i sin tur kan bidra till förstå-
elsekunskap som gör det möjligt att genomföra förbättringar, som i det här 
fallet inom vård- och omsorgsområdet. Innan resultatet av forskning leder 
till resurskrävande förändringar är det dock viktigt att bedöma hur giltig 
den nya förståelsekunskapen är, och vilka möjliga tillämpningsområden 
som finns. 

Det är alltså angeläget att forskaren har möjliggjort en kritisk granskning 
av tillvägagångssättet i studien. Oartikulerade forskningsperspektiv och 
otydliga metodbeskrivningar innebär svårigheter när validiteten i en studie 
ska bedömas. Av naturliga skäl är det lättare att granska tillvägagångssättet 
i monografier och forskningsrapporter än i vetenskapliga artiklar, eftersom 
de senare har ett mycket begränsat textutrymme för kunskapsteoretiska 
reflektioner. Granskningsprinciperna nedan gäller, trots detta, för bedöm-
ning av alla tolkande studier.  

Har forskaren ett förhållningssätt som gör det möjligt att upptäcka något 
nytt? 
Frågan om hermeneutiskt förhållningssätt går ju som en röd tråd genom 
hela min forskningsrapport. En läsare kan förhålla sig prövande till min 
förförståelse genom att t.ex. ställa följande kritiska frågor: 

 Går det att gissa sig till mina åsikter i de fall där studien tangerar 
principiella frågor? 

 Går det att förutse resultatet redan innan det redovisas? 

 Visar jag en förkärlek för vissa förklaringsmodeller, och får dessa i 
så fall dominera analysarbetet? 
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 Kommer teoretiska tolkningsramar in så tidigt i studien att de styr 
resultatet?  

 Får läsaren en tydlig bild av hur prövningen av tolkningarnas bär-
kraft har gått till? 

Har datainsamlingen gjort det möjligt att få en bild av livsvärlden? 
En annan kritisk punkt är den information som en studie bygger på. 
Intervjuer har ofta en speciell ställning i analysarbetet. Dessa återger 
nämligen exakt det som informanterna själva gett uttryck för, och inter-
vjudata kan återges i sitt ursprungliga skick, i form av citat. Detta är inte 
möjligt gällande olika former av observationsdata, eftersom de alltid på en 
fundamental nivå är sorterade redan innan de nedtecknas. Det kan följakt-
ligen vara relativt lätt att se hur sambandet mellan data och tolkning ser ut 
om forskaren varit frikostig med att illustrera sina tolkningar med citat ur 
intervjumaterial, medan det är något svårare när tolkningar bygger på 
fältanteckningar från observationsstudier.  

Hur är tolkningarna uppbyggda? 
Hur trovärdiga är då de tolkningar som presenteras? Hur kan man som 
läsare gå tillväga för att bedöma själva analysarbetet? En första fråga kan 
handla om när och hur forskaren har övergått från innebördsbeskrivning 
till tolkning. Det som kanske är lite frustrerande här är att det sällan går att 
urskilja någon tydlig gräns. Många validitetskriterier gäller förstås både för 
beskrivande och tolkande analyser. Bägge bör t.ex. bedömas mot delhel-
hetskriteriet, och i båda fallen måste läsaren få ta del av utdrag ur data för 
att förstå hur analysarbetet har gått till.  

I en tolkande studie bör, utöver detta, även andra validitetskriterier redo-
visas. Det är lättast att bedöma validiteten i en hermeneutisk studie när 
den första helheten (den inledande läsningen) har delats upp i delar. Här 
finns de mest konkreta och kontextbundna tolkningarna, och det är förstås 
dessa som lättast kan bedömas i relation till de citat eller fältanteckningar 
som läsaren får ta del av.  

I den här rapporten kan läsaren förhoppningsvis bedöma hur hållbara 
mina försök att förklara innebörden i data har varit. De förklaringar vi 
använder till vardags är vanligen införlivade i vår förförståelse. Troligen 
handlar detta om förklaringar som, alla olika åsikter till trots, är sprungna 
ur och accepterade inom vår kultur och tradition. För en del tolkningar, 
som tecknas mot bakgrund av det vi i allmänhet accepterar som ”sanning”, 
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kan det alltså vara onödigt att tynga texten med teoretiska referenser. 
Teorier bör ju bara användas för att se nya och rikare innebörder i data.  

Hur gör man då för att bedöma relevansen i en tolkning där jag har använt 
en del av en teoribildning i ett försök att förklara mening och innebörd? Vi 
bör först och främst vara medvetna om att de teorier som har valts alltid är 
mänskliga konstruktioner. De finns i traditionen, de är inte universella 
sanningar. En kritisk läsare kan dock bli varse att jag kanske har en viss 
förkärlek för någon eller några teoretiska konstruktioner. I andra fall kan 
en kritisk läsning avslöja att det förmodligen inte behövdes någon teori för 
att utveckla just den här tolkningen. Vilken funktion fyller i så fall teori-
förankringen? Handlar det måhända bara om att ge den här forsknings-
rapporten vetenskaplig legitimitet?  

Förklaringar som bygger på referenser till teori och annan forskning kan 
paradoxalt nog också minska faran för att min förförståelse haft ett okon-
trollerat inflytande över tolkningsarbetet. Eftersom ”sanningen” endast 
finns i pluralis, kan detta framför allt vara fallet när flera olika förklarings-
modeller har använts. I lyckade fall går det att som läsare se att det inte är 
teorierna, utan innebörden i data, som varit vägledande när den mest 
meningsfulla tolkningen mejslats fram.  

Hur prövas tolkningar?  
Om vi har ett öppet förhållningssätt i vårt vardagliga liv kan vi ompröva 
gamla föreställningar och dra nytta av det nya vi lärt oss. Inom ramen för 
ett naturligt förhållningssätt torde vi kalla detta för personlig utveckling. I 
ett vetenskapligt förhållningssätt bör forskaren dock ha prövat bärkraften i 
sina preliminära tolkningar på ett mera systematiskt sätt. Som beskrevs i 
kapitel tre är det snarast en fördel för möjligheten till öppna tolkningar om 
forskaren i tidiga skeden av analysprocessen har haft flera konkurrerande 
förståelsemöjligheter att ta ställning till. Har rivaliserande förklarings-
modeller använts och har olika förståelsemöjligheter ställts mot varandra 
innan de prövats gentemot validitetskriterier? I den här rapporten kan det 
vara på sin plats att undersöka hur jag har tolkat genom att pröva dem mot 
utdragen ur de intervjuades berättelser.  

När forskningens fokus riktas mot livsvärlden kan det dock vara svårt att 
pröva bärkraften i en tolkning. Samspelet mellan den inre existentiella 
världen och den yttre världen kan bara undersökas med hjälp av indirekta 
prövningar. Det handlar icke desto mindre om att inte låta godtycklig-
heten få fritt spelrum. Alla existentiella tolkningar är nämligen inte lika 
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giltiga, och hermeneutikerns uppgift handlar om att klargöra vilket av flera 
möjliga sätt att förstå som är mest meningsfullt. Det får naturligtvis inte 
finnas något i data som är direkt motsägelsefullt visavi en tolkning.  

Huvudtolkningens stabilitet  
Ett tolkningssystems inre konsistens (delarnas relation till helheten) bör 
också bedömas. Stämmer tolkningarna på delnivå överens med huvud-
tolkningen och vice versa? I syfte att pröva tolkningarnas logik bedöms 
således samtliga delar gentemot den sammanfattande tolkning som utgör 
huvudtolkning. 

När huvudtolkningen växt fram är det viktigt att läsaren ges möjlighet att 
förstå hur de olika deltolkningarna kan relateras till varandra i syfte att 
hitta en gemensam nämnare som ytterligare kan förklara alla variationer i 
data. Finns det underliggande strukturer som bildar huvudspår i analys-
arbetet? Innebär dessa huvudspår i så fall att vissa tolkningar har liknande 
eller rent av samma underliggande mening? Eller kan det vara så att ett 
huvudspår kan förklara företeelser som förekommer i alla tolkningar på 
lägre nivåer, men på olika sätt?  

I mina studier har jag ibland vänt på steken och letat efter olikheter. Här 
kan man undersöka vilka skillnader som eventuellt finns mellan de olika 
förklaringarna/tolkningarna. Ibland har det nämligen varit just dessa skill-
nader som gjort det möjligt att bilda olika huvudspår i det fortsatta analys-
arbetet.  

En hermeneutisk studie bör alltså inte ha avslutats med en löst samman-
hängande text där den beforskade företeelsen blir belyst ur flera perspektiv. 
Den jämförande analysen bör leda till en förståelse på högre abstraktions-
nivå. Till sist bildas en enda ny helhet inom vilken tolkningar med mera 
begränsad räckvidd kan förstås. Denna successivt ökade abstraktionsnivå 
innebär alltså att huvudtolkningen lämnar deltolkningarnas konkreta 
sammanhang, vilket i sin tur ökar möjligheten att tillämpa den på flera håll 
där omständigheterna liknar dem vid det aktuella datainsamlingsområdet. 
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– ett vårdvetenskapligt perspektiv på språk och afasi

Hur är det för en person att plötsligt inte kunna tala, eller att inte förstå vad andra 
säger? På vad sätt påverkar detta även de anhöriga? Den här forskningsrapporten – 
om att leva i skuggan av afasi – söker svar på dessa frågor hos personer med sådana 
erfarenheter. 
 I ett introducerande avsnitt presenteras vårdvetenskap, det ämne som forskningen 
vilar på. Därpå följer en kortfattad filosofisk och psykologisk betraktelse av männis-
kans så unika språkliga förmåga. Efter en kort översikt av hjärnskador som kan leda 
till afasi följer ett kapitel där rapportens hermeneutiska forskningsansats beskrivs. 
Därefter ägnas resten av utrymmet åt de verkliga experterna, de afasidrabbade och 
deras familjer. Resultaten av två intervjustudier presenteras i tre kapitel med fokus på 
afasins existentiella innebörd, att bistå vid afasi, samt att vara närstående. Personliga 
berättelser tolkas i ett försök att hitta både individuella variationer och gemensamma 
mönster i en tillvaro där vardagen präglas av ett allvarligt funktionshinder med varie-
rande behov av hälso- och sjukvård eller kommunala stödinsatser. 
 En av målsättningarna med rapporten – som är den tjugoförsta i serien Vetenskap 
för profession – är att bidra till förståelsekunskap hos professionella som ska ge stöd 
och hjälp i kampen för att kunna kommunicera i ett fungerande vardagsliv. En  
ytterligare målsättning är att ge röst åt människor som inte alltid blir hörda.
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