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Blott 25 år gammal fick Johan Sundén en stroke  
som nästan tog hans liv. Sedan dess lever han med 
språkstörningen afasi. Den har tvingat honom att  
kommunicera på helt nya sätt.  
– Jag vet allting i mitt huvud, men språket är ”bananas”. 
Jag säger äpplen och menar bananer, säger han.

E
tt. Två. Tre. För tre år sedan 
kom talet tillbaka och blev 
mer flytande. Ibland är det 
bra. Ibland är det dåligt. Men 
ja ... det är ohyggligt tufft och 

krävande, säger Johan Sundén, 36.
När han som liten grabb spelade fotboll 

i Ljungby tilldelades han priset som den 

envisaste spelaren på planen. Egenska-
pen skulle visa sig bli avgörande för 
 honom senare i livet. 

I slutet av 00-talet studerar Johan 
 media management. Sommarjobben som 
truckförare och servitör i Oslo generar 
så pass mycket pengar att han slipper ta 
studielån. När han inte håller tal på fes-

ter eller hejar på Tottenham hänger han 
med kompisarna på fotbollsplanen. Han 
har just kommit hem från en resa genom 
USA och förbereder sig för att läsa till 
masterexamen följande höst.

Den 11 maj 2011 är en onsdag och Oslo 
förbereder sig för nationaldagsfirandet 
på ”syttende mai”. Johan ska sparka boll 
med kompisarna, han är en halvtimme 
sen. Solen steker mot ryggen när han 
passerar den stora parken som omger 
kungliga slottet. 

Matchen drar i gång. Johan får en  utsökt 
passning och backar mot mål när  
han känner hur någonting går sönder  
i halsen. Benen ger vika och han segnar 
ner till marken. Han försöker resa  
sig. Försöker säga något. Men det kom-

mer inte längre några ord ur hans mun. 
Kompisarna på fotbollsplanen ser hur 

Johan faller ihop och rusar dit. Någon 
ringer larmnumret 113.

– Inte brandbilen. Eller jo, brandbilen, 
säger Johan Sundén i tvårumslägenheten 
på Hisings backa. 
Menar du ambulansen?

– Ja, precis. De trodde att jag fått sol-
sting, säger han. 

Vid en stroke är varje minut helt avgö-
rande, men att en vältränad 25-åring fått 
en stroke finns inte i ambulanspersona-
lens föreställningsvärld. Det dröjer 
 nästan en halvtimme innan de inser att 
 Johan måste till universitetssjukhuset, 
som ligger sex minuter bort. 

I Sverige sitter Bertil Sundén i en bil 
på väg till sommarstugan när ett norskt 

Johan lärde sig att prata  
på nytt som 25-åring

När Johan var 25 år fick han en stroke. På grund av språkstörningen afasi, ett vanligt tillstånd för personer som fått en stroke, tvingades han att lära sig att prata på nytt.  

Afasi
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riktnummer visas på displayen. En läka-
re berättar att hans son råkat ut för en 
olycka och ligger på sjukhus. 

– Jag trodde han brutit benet och tog 
det först med ro. När läkaren sa att jag 
behövde samla familjen och köra upp till 
Oslo förstod jag allvaret. De sa att han 
fått en hjärnskada, eller ”hjerneslag”, 
säger Bertil Sundén. 

Bertil, Johans mamma Ann-Christine 
och lillebrodern Olof åker upp till Norge 
och följer läkarnas obeslutsamhet: de är 
osäkra på vilken typ av behandling som 
ska sättas in. Till slut ger de honom blod-
förtunnande. Proppen sitter ordentligt. 

– De fick ingen ordning på det där 
inom tiden som behövdes. Hade de varit 
snabbare hade de räddat hans förmågor 
bättre, säger Bertil. 

Johans tillstånd blir allt värre och efter 
några dagar på sjukhuset slår hans hjär-
ta 19 slag i minuten. Hjärnan har svullnat 
upp och läkarna planerar att såga upp 
skallbenet för att lätta på trycket.

Bertil sätter sig bredvid Johan och vis-
kar i hans öra: ”Om du blir frisk ska vi 
åka till White Heart Lane i London och 
se Tottenham spela”. 

Den sjuttonde maj promenerar famil-
jen till sjukhuset, då all kollektivtrafik 
är inställd på grund av nationaldags-

firandet. När de ser Johan tror de knappt 
sina ögon: han sitter upp i sängen, tittar 
på dem och gör tummen upp. Senare 
skulle de förstå att signalen lika gärna 
kan betyda: jag måste kissa omedelbart. 

Läkarna behövde aldrig såga upp 
 Johans skalle – svullnaden hade lagt sig 
och pulsen hade stabiliserats. 

– Den dagen är min. Och norrmännens, 
säger Johan. 

Ingen vet vad som orsakat Johans stroke. 
Kanske hade han fått en liten skada  
på halspulsådern som senare utlöste 
proppen. 

– Jag tänkte bara att det var otur. ”Shit 
happens”. Morfar sa till mig att antingen 
så dör jag, eller så lever jag. Så jag håller 
i den kraften, energin och glädjen för att 
komma tillbaka, säger Johan. 

Han ritar en trappa i anteckningsblock-
et för att illustrera hur han ser på livet 
– ett steg i taget. Först ska han lyckas ta 
sig till lillebroderns Olof studentmot-
tagning som äger rum en månad efter 
stroken. 

– Jag ville väldigt gärna gå på den och 
lyckades. Med en krycka. 

Han tystnar en stund och söker efter 
ett ord. Han formar bokstaven ”o” med 
vänsterhanden. 

– Olof blev väldigt stolt över mig. Och 
jag över honom. Jag fick börja om från 
början. Det var ohyggligt tufft, säger 
Johan. 

Som utlovat ordnar Bertil två biljetter 
till Londonderbyt Tottenham mot Arse-
nal. Tillsammans med de övriga 36 000 
fotbollsfansen ser de när Kyle Walker 
skjuter in slutresultatet 2-1 i den 73:e 
matchminuten. 

– Vi vann. Den glädjen ..., säger Johan. 
Han tystnar och tittar ner på bordet 

med glansig blick. 
– Det är en tuff tid att prata om, säger 

han. 

Efter matchen sker det som inte får hän-
da. De lämnar arenan och trängs med 
tiotusentals andra fotbollssupportrar på 
tunnelbaneperrongen. När dörrarna 
stängs och tåget kör in mot stan märker 
Bertil att Johan inte är med. 

Han hoppar av på nästa station och ser 
hur tåg efter tåg kommer och går. Johan 
syns inte till. 

– Jag fick ju panik och efterlyste en 
kille som inte kan prata. Till slut åkte jag 
tillbaka till stationen jag kom från och 
där satt han med mobilen, precis som om 
ingenting hade hänt. Jag höll på att få en 
hjärtinfarkt, säger Bertil. 

" Morfar sa till mig att 
 antingen så dör jag,  
eller så lever jag. Så jag 
håller i den kraften, 
 energin och glädjen för 
att komma tillbaka.

BILD: LISA THANNER

Bara ett år efter stroken sprang Johan Göteborgsvarvet. BILD:  PRIVAT Han fick hjälp av mamma Ann-Christines partner Eigil och pappa Bertil att ta sig 
runt de 21 kilometerna. Den enorma påfrestningen ledde troligtvis till att han 
även fick epilepsi.  BILD:  PRIVAT

I dag är Johan utbildad idrottskonsulent och arbetar halvtid på ett gym  
i Göteborg. Han inspirerar andra som stött på svåra motgångar på Instagram-
kontot ”thestrokeman”. BILD: LISA THANNER

Det har blivit några lopp genom åren. Mest stolt är kanske över Lidingöloppet 
som han sprang på tre timmar och en halv minut.  BILD: LISA THANNER
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Johan flyttar hem till Bertil i Halmstad 
och fortsätter rehabiliteringen. Delar av 
hans vänstra hjärnhalva består av död 
vävnad. Han tränar därför de friska 
 delarna till att överta tal- och rörelse-
centren. Det är samma sak som när man 
först lär sig prata och gå, eller lär sig att 
tala ett helt nytt språk. Utöver afasi får 
Johan även en form av apraxi vilken inne-
bär att han kan ha svårt med vissa ljud: 
å kan bli o, ä kan bli e.

Under vintern sätter Johan upp nästa 
 ambitiösa mål: att springa Göteborgs-
varvet 2012. Han börjar springa kortare 
sträckor nere i hamnen. Med hjälp av ett 
slags gummiband får han med sig höger-
foten så att den inte släpar i marken. 

I maj 2012 går Johan, hans mammas 
partner Eigil och Bertil i mål i Slottssko-
gen efter 21 kilometers löpning. Påfrest-
ningen är så stor att den troligtvis utlöser 
epilepsi hos Johan. 

Ett år senare börjar han på en folkhög-
skola för personer med afasi. Kurskam-
raterna är personer i 70-årsåldern. Johan 
blir kvar i två år och avslutar med ett 
stipendium för ”envishet och kämpa-
glöd”. 

Men det är Bosöns idrottsfolkhög skola 
som blir en vändpunkt. Johan utbildar 
sig till idrottskonsulent och tilldelas fler 
stipendier, bland annat med motivering-

en ”för gott kamratskap och kämpaglöd 
trots svåra omständigheter”. 

En dröm om att i framtiden bli före-
läsare och inspirera andra som drabbats 
av afasi börjar ta form.

– Jag blev arg när läkare och sjuk-
sköterskor sa till mig att det inte går. ”Du 
kan inte”. Jag svarade: ”Tänk om?”. 
 Mamma och pappa var extremt förban-
nade. 

Bertil menar att Johans prestationer 
slagit allas förväntningar. Hans språk-
färdigheter har gått från 0 till 60 procent.

– Så han har en del kvar att påverka. 
Läkarna gjorde en felbedömning och han 
fick samma rehabilitering som en 
70-åring med flera andra sjukdomar. 
Hade läkarna träffat Johan i dag hade de 
inte trott att det var samma person. Men 
det hade ju inte de kunnat veta, säger 
Bertil. 

Professor och överläkare Katharina Sti-
brant Sunnerhagen förstår deras frustra-
tion och håller med om att vården behö-
ver bli mer individanpassad. 

– Vi har mer Hennes & Mauritz än 
skräddarsytt; vi erbjuder något som fun-
kar för de flesta, något så när. Men det 
passar inte perfekt, säger hon. 

Samtidigt innebär mer vård för någon 
mindre åt flertalet andra. 

– Platserna och resurserna räcker inte 

till. Det är hela tiden ett avvägande om 
en ska få allt eller många lite. 
Varför prioriteras inte unga perso-
ner som drabbats av en stroke?

– För att det inte är okej enligt det 
 regelverk som Socialstyrelsen och reger-
ingen satt upp. Vi får inte prioritera 
 utifrån ålder, säger hon. 

I dag arbetar Johan halvtid på ett gym  
i Göteborg. Utöver det är han aktiv på 
sociala medier där han på Instagramkon-
tot ”thestrokeman” inspirerar andra 
som drabbats av svåra motgångar i livet. 

– Förra året förläste jag på Volvo för 
150 personer. Det vill jag göra mer, säger 
Johan. 

Hans gråa t-shirt från H&M:s OS- 
kollektion smiter åt hans muskulösa 
kropp. Högerhanden vilar mot knät och 
ibland ritar han i luften med vänsterhan-
den för att hitta orden han söker. När 
han ska få fram en specifik siffra börjar 
han med att räkna från ett tills han når 
siffran han är ute efter. 

På köksbordet ligger epilepsimedici-
nen Buccolam. Den har han inte behövt 
använda på tre år vilket gör att han snart 
får körkortstillstånd igen. 

– Det är magiskt, jag älskar att köra bil, 
säger han. 

Trots stora framsteg påverkar funk-
tionsnedsättningen hans sociala liv  

och kan vara frustrerande såväl för 
 honom som för personer runt omkring 
honom. 

– Alla påverkas ju och som förälder är 
det ganska tufft – Johan är envis, vill 
 höras och låta sig bli hörd. Man får inte 
avbryta honom och på middagar kan det 
bli svårt när vi diskuterar något. Man är 
inte alltid schysst och låter honom få den 
tid han behöver. Men han är så positiv, 
det är toppen. Jag skulle vara jättedeppig, 
säger Bertil. 

Apraxin, det vill säga svårigheter att 
uttala vissa ljud, har han i dag tränat bort. 
Men än kommer fel ord ut ibland.

– Jag vet allting i mitt huvud, men 
språket är ”bananas”. Jag säger äpplen 
och menar bananer. Ja är nej, säger Johan. 

Detta kan skapa situationer där perso-
ner som inte känner till sjukdomen tror 
att Johan är antingen full eller dum. Som 
när han tar en taxi och chauffören frågar 
vart han ska och han svarar ”hem”.

– Det är spännande. En ny värld, säger 
Johan. 

En drös medaljer från diverse lopp Johan 
sprungit genom åren hänger på en krok 
i hallen; Lidingöloppet, Nattloppet, Hel-
singborg Marathon och Göteborsvarvet. 
Han plockar upp sina gamla ritblock och 
visar detaljerade illustrationer daterade 
2010. En nyare teckning visar en skakig 
skiss som föreställer en elefant vid en 
isvak. ”Vågar jag dyka i”, står det på i en 
tankebubbla. 

– Usch, säger han, lägger undan teck-
ningen och förklarar att han fått lära sig 
teckna på nytt, fast med vänsterhanden.

Under de elva år som gått sedan den 
där varma vårdagen 2011 har hans vänner 
hunnit skaffa familjer – något Johan 
också längtar efter. 

– Jag är trött på att vara ensam och vara 
hemma. Det är tufft och jag strävar efter 
att bli bättre och orka berätta om det 
(afasin). Jag hoppas att arbetsförmed-
lingen hittar ett jobb åt mig som jag trivs 
med. Jag älskar att göra aktiva saker, 
 säger han. 

Johan går bort till hallen, sätter sig på 
yogamattan och stretchar innan han  
byter ut tofflorna mot löparskor. Kno-
garna på högerhanden är såriga efter ett 
fall i en trappa. 
Hur är formen?

– Helt okej, säger han. 
Om några veckor springer han Göte-

borgsvarvet. Igen. Körsbärsträden har 
just blommat ut – det är en av de första 
riktigt varma vårdagarna i Göteborg. 

– Jag är bäst. Och du är bättre. För in 
det i skallen, att du är bäst. Och kan jag, 
så kan du. Och tvärtom. 

Han ler, tar ett par djupa andetag,  höjer 
högerarmen och trycker i gång löpar-
klockan. 

– Jag lever mitt liv nu. Inte då, säger 
han och springer i väg.

Simon Appelqvist
simon.appelqvist@gp.seJohan reste tillsammans med sin pappa Bertil till London för att se favoritlaget Tottenham slå Arsenal.  BILD:  PRIVAT

” Jag är trött på att vara ensam och vara hemma.  
Det är tufft och jag strävar efter att bli bättre och  
orka berätta om det.

Afasi


