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SAMMANFATTNING 
Afasi innebär en störning i språkfunktionen och är vanligt förekommande efter 

sjukdomen stroke. Vårdpersonal som saknar tillräcklig kunskap om hur 

kommunikation/interaktion kan genomföras med personer med språksvårigheter kan 

känna osäkerhet. Denna osäkerhet kan resultera i att dessa vårdare undviker personer 

med språksvårigheter eller avstår från att inleda samtal, vilket i sin tur leder till 

bristande vårdrelation. Studiens syfte var att belysa faktorer som främjar en god 

vårdrelation och kommunikation mellan vårdpersonal och personer med afasi efter 

stroke. Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på åtta 

vetenskapliga artiklar, vilka analyserades enligt en manifest innehållsanalys. Resultatet 

visar att en känsla av inre trygghet hos båda parter är en förutsättning för en god 

vårdrelation, vilket i sin tur möjliggör och underlättar kommunikationen. Viktiga 

faktorer för främjande av kommunikation, innefattade vårdpersonalens kunskap och 

förmåga att kommunicera, en lugn och stressfri miljö, samt förmedlande av motivation 

och bekräftelse från båda parter. Vårdpersonal är i behov av kunskap och utbildning för 

att kunna kommunicera framgångsrikt med vårdtagare med afasi. Denna kunskap 

möjliggör känslan av trygghet hos båda parter, vilket främjar vårdrelationen liksom 

kommunikationen mellan vårdpersonal och vårdtagare med afasi.  

 

Nyckelord Afasi, kommunikation, vårdrelation, litteraturstudie
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BAKGRUND 

Kommunikation med vårdtagare med språksvårigheter kan innebära begränsningar och 

dilemman för vårdpersonal (Sorin-Peters, McGilton & Rochon, 2010). Vårdpersonal 

som saknar kunskap om hur kommunikation/interaktion kan genomföras med personer 

med språksvårigheter kan känna osäkerhet i mötet med dessa vårdtagare. Denna 

osäkerhet kan leda till att dessa vårdare undviker personen med språksvårigheter eller 

avstår från att inleda samtal (Jones, O’Neill, Waterman & Webb, 1997), vilket i sin tur 

kan äventyra vårdtagarens känsla av välbefinnande, trygghet och säkerhet (Ramsay, 

Keith, Ker & Hogg, 2008). Med denna bakgrund är det av intresse att undersöka 

faktorer som främjar en god vårdrelation och kommunikation mellan vårdpersonal och 

personer med afasi.  

 

 

Stroke 

Sjukdomen stroke är ett samlingsnamn som omfattar både hjärninfarkter och 

hjärnblödningar (Ericson & Ericson, 2008). Hjärninfarkt är den vanligaste orsaken till 

stroke och uppkommer oftast av ett koagel i någon av hjärnans artärer, en så kallad 

blodpropp. Den vanligaste orsaken till propp är en förträngning i kärlet, som i sin tur 

leder till syrebrist i det aktuella området. Denna syrebrist orsakar nervcellsskada och 

slutligen hjärnskada. Hjärnblödning innebär att kärlväggen brister och läcker ut blod i 

hjärnvävnaden, med hjärnskada som följd (Kloska, Wintermark, Engelhorn & Fieback, 

2010). Risken att drabbas av stroke ökar med stigande ålder. Faktorer som ökar risken 

för att insjukna är exempelvis högt blodtryck, diabetes och förhöjda blodfettshalter. 

Symtom vid svåra fall av stroke är bland annat rörelsehandikapp, känselbortfall, 

synfältsbortfall och afasi (Bondevik & Nygaard, 2005).  

 

 

Afasi  

Afasi är en vanlig komplikation efter sjukdomen stroke. Officiell statistik för hur många 

som årligen drabbas av afasi i Sverige saknas, men uppskattas till omkring 12 000 

personer per år (Hjälpmedelsinstitutet, 2009). Afasi innebär en störning i 

språkfunktionen som medför försämrad förmåga att tala och/eller förstå tal - och 

skrivspråk (Stewart & Creed, 1994). Det finns olika typer av afasi: expressiv afasi 

innebär en bibehållen språkförståelse men svårigheter att uttrycka ord och meningar. 

Talet är ofta sönderhackat av pauser. Vissa personer med afasi får begränsat ordförråd 

och kan bara uttrycka enklare fraser. Impressiv afasi innebär bristande språkförståelse 

och svårighet att tala adekvat. Talet flyter lättsamt och obehindrat men består av ”fel” 

ord (Stewart & Creed, 1994) Globalafasi är en kombination av motorisk och sensorisk 

afasi, och är vanligt förekommande vid stroke (Käcker, 2007). Upp till 40 procent av 

personer med afasi blir helt eller delvis återställda inom ett år efter att de fått diagnosen, 

men 60 procent riskerar bestående språksvårigheter. Afasi kan innebära lidande och 

försämrad livskvalité (Hilari, Northcott, Roy & Marshall, 2010). En undersökning 

(Hilari et al., 2010) som granskat faktorer förknippade med lidande hos personer som 

överlevt stroke, fann att 93 procent av personerna med afasi upplevde lidande tre 
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månader efter insjuknandet, jämfört med övriga deltagares siffra på 50 procent (Hilari 

et al., 2010). I en annan studie framkom att kommunikationssvårigheter ofta resulterade 

i isolering, svårigheter med relationer, mentala och emotionella förändringar, svårighet 

eller oförmåga att återvända till arbetet samt brist på självständighet (Bose, McHugh, 

Schollenberger & Buchanan, 2009). Afasi kan även innebära en stressfaktor för 

anhöriga med symtom som depression, ensamhet och andra känslomässiga problem 

(Draper, Bowring, Thompson, Van Heyst, Conroy & Thompson, 2007).  

 

 

Kommunikation  
 

Begrepp 

Kommunikation som begrepp kan förklaras som utbyte av meningsfulla tecken mellan 

två eller flera personer (Eide & Eide, 2009). Kommunikation är en komplicerad process 

där två eller flera parter sänder och tar emot växlande budskap. Genom kommunikation 

förmedlas bland annat information, påverkan, tanke, känsla och bekräftelse (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). 

 

 

Kommunikationsteori 

Shannon och Weavers (1949) teori beskriver kommunikation som en process mellan 

djur, människor, tekniska signalsystem eller robotar. Ett kommunikationssystem består 

av minst två av dessa informationskällor samt någon form av förbindelse som gör att de 

kan utbyta information. Informationskällan producerar ett meddelande som av sändaren 

omvandlas till en signal. Signalen överförs sedan via någon kanal till mottagaren för att 

där avkodas till det meddelande som slutligen når informationsmålet. Signalen kan vara 

utsatt för störningar som på olika sätt förvränger signalen, vilket gör att det meddelande 

som kommer fram till mottagaren påverkas (Shannon & Weaver, 1949). 

 

 

Tolkning av verbala och icke-verbala budskap 

Kommunikationens konst består bland annat i att uppfatta det komplexa samspelet 

mellan det verbala och icke-verbala, förhålla sig till helheten och svara på det centrala i 

det den andre förmedlar. Kommunikation innefattar en mängd tecken och signaler - 

verbala eller icke-verbala, som måste tolkas. (Eide & Eide, 2009). 

Kommunikationspartens signaler och mottagarens tolkning av dessa ger en grund för 

närhet och avstånd, tillit och misstro, samarbete och konflikt. Även om signalerna är 

tydliga kan ingen med säkerhet veta vad de uttrycker eller avser att uttrycka. Ord som är 

entydiga kan i kombination med icke-verbala signaler ge orden en helt annan betydelse, 

det vill säga ett motsägelsefullt budskap (Eide & Eide, 2009). Personer med afasi har 

ofta svårigheter att förstå talspråk, vilket gör att de till största delen förlitar sig på gester 

och kroppsspråk för att kunna tolka budskapet i det som sägs (Cocks, Sautin, Kita, 

Morgan & Zlotowitz, 2009).   
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Aktivt lyssnande 

Förmågan att lyssna aktivt är en grundläggande och komplex färdighet i  

professionell omvårdnadskommunikation, vilken spelar roll för framgångsrik 

kommunikation (Eide & Eide, 2009; Klein, 2005). Enligt Ivey (1988) innebär aktivt 

lyssnande uppmärksamhet mot kommunikationsparten, vilket kan förmedlas genom 

yttrande av små verbala uppmuntringar som visar närvaro i samtalet. Aktivt lyssnande 

innefattar även frågor som utvecklar samtalsämnet, omformulering av personens 

yttrande för att på så sätt nyansera och kontrollera riktigheten i uttalandet, spegling av 

personens känslor för att därigenom förmedla förståelse för dennes emotionella värld, 

samt sammanfattning av samtalets känslor och innehåll för att förtydliga essensen i 

samtalet (Ivey, 1988). Icke-verbala färdigheter när det gäller att lyssna aktivt kan 

innebära ögonkontakt, kroppshållning och fysisk beröring (Eide & Eide, 2009). I 

kommunikationen med personer med hämmad språkförståelse är det viktigt att inte ta 

förståelse för given. Små verbala uppmuntringar, handgester med mera kan förtydliga 

meddelandet. Vidare sänder ögonkontakt, ansiktsuttryck och hållning ett underliggande 

budskap som förmedlar uppriktighet (Klein, 2005).    

 

 

Vårdrelation 

 

Begrepp 

Björck och Sandman (2007) har försökt tydliggöra begreppet ’vårdrelation’ genom att 

granska dess användning inom den vårdvetenskapliga disciplinen. Begreppet visade sig 

sakna en klar definition och bjöd därmed in till en rad olika tolkningar. Studien fann tre 

huvudsakliga sätt att använda begreppet. Det första sättet visade en positiv värdeladdad 

användning utifrån ett etiskt synsätt. ’Vårdrelation’ beskrevs här i termer som lindrande 

av lidande, värdighet, närvaro, medlidande och omsorg. En annan tillämpning av 

begreppet innebar en diffus och motsägelsefull användning, med bland annat glidningar 

mellan begreppen vårdrelation och vårdande relation. ’Vårdande relation’ betecknades 

med ett positivt värde medan ’vårdrelation’ betecknades med ett mer tvetydigt värde, då 

en vårdrelation inte nödvändigtvis är vårdande till sin natur. Parallellt med dessa båda 

värdeladdade användningar av begreppet fanns en mer värdeneutral användning, till 

exempel i offentliga dokument. ’Vårdrelation’ användes exempelvis ofta i samband 

med riktlinjer för behörighet till vårdinformation, då en förutsättning för tillgång till 

vårdinformation förutsätter någon form av vårdrelation (Björck & Sandman, 2007). I 

föreliggande studie tolkas begreppet fortsättningsvis som en relation med positivt värde 

utifrån ett etiskt synsätt. Med ”god” menas en fungerande och trygg vårdrelation. Detta 

synsätt beskrivs närmare i Sarvimäkis och Stenbock- Hults (1989) tolkning av 

vårdrelation som subjekt - subjektrelation. 

  

 

Vårdrelation som subjekt – subjektrelation  

Sarvimäki och Stenbock – Hults (1989) omvårdnadsteori utgår från en humanistisk 

människosyn och beskriver vårdrelation som själva grunden för all vård. Vårdrelationen 
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förklaras som en subjekt -subjektrelation, vilket innebär att både vårdaren och 

vårdtagaren ses som handlande varelser med egen vilja, avsikter samt resurser. Vidare 

påtalas att vårdarens uppgift är att vara ett medsubjekt och en medperson till 

vårdtagaren, en person som hjälper vårdtagaren att utveckla sina resurser, och som 

ställer upp och kompenserar resursbrister för att skapa en så bra situation som möjligt. 

Enligt teorin begränsas vårdaren dock av yttre och inre gränser (Sarvimäki & Stenbock 

- Hult, 1989). I en studie av Jones et al. (1997) upplevde vårdpersonal och vårdtagare 

med språksvårigheter tidsbrist som en begränsning, vilket påverkade vårdrelationen 

negativt (Jones et al., 1997).   

 

 

Interaktionsteori 

Omvårdnadsteoretikern Travelbees (1971) interaktionsteori lägger fokus på 

omvårdnadens mellanmänskliga dimension, där kommunikation är ett av 

grundbegreppen. Teorin lyfter fram kommunikation som ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap och påtalar att dess syfte är att lära känna patienten och att utforska 

och tillgodose hennes behov. I teorin framkommer vidare att kommunikation antingen 

lindrar eller förstärker den sjukes isolering och ensamhet. Teorin beskriver 

kommunikation som en komplicerad process vilken kräver bestämda förutsättningar. 

Dessa förutsättningar inkluderar kunskap och förmåga att tillämpa kommunikationen 

med hjälp av exempelvis sensitivitet och ett välutvecklat sinne för ”timing” (Travelbee, 

1971). En studie (O’Halloran, Hickson & Worall, 2008) belyser vikten av denna 

kunskap och förmåga i kommunikationen med personer med språksvårigheter. 

Kompetent vårdpersonal ansågs av vårdtagarna vara en viktig faktor för fungerande 

kommunikation (O’Halloran et al., 2008).  

 

  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa faktorer som främjar en god vårdrelation och 

kommunikation mellan vårdpersonal och personer med afasi efter stroke. 

 

 

METOD 

Metoden som användes var litteraturstudie med kvalitativ ansats vilken baserades på 

åtta vetenskapliga artiklar. Metoden litteraturstudie innebär en samlad bild av publicerat 

material inom området (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna söktes med en 

dokumenterad sökstrategi och på ett systematiskt sätt för att sedan granskas och 

sammanställas (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Artiklar med kvalitativ ansats 

användes till studien, då kvalitativ forskning undersöker mänskliga fenomen som 

exempelvis erfarenheter, upplevelser, tankar, uppfattningar, motiv och attityder 

(Granskär & Höglund - Nielsen, 2008).  
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I föreliggande studie innefattade begreppet ”vårdpersonal” verksamma läkare, 

sjuksköterskor och/eller undersköterskor. ”Personer” och ”vårdtagare” användes 

synonymt, då enbart en av dessa beteckningar ansågs skapa otydlighet i vissa 

sammanhang. 

 

 

Datainsamling och urval 

Databaserna som användes var Medline och Cinahl i kombination med Academic 

Search Elite (Bilaga 1). Medline är den primära databasen för ’National library of 

medicine’ och innehåller referenser inom områden som medicin, omvårdnad, 

odontologi, veterinärmedicin, samt hälso- och sjukvårdsadministration. Cinahl 

innehåller artiklar i form av referenser från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter 

vilka godkänts av organisationen bakom databasen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). Academic Search Elite är en bred databas som innehåller artiklar inom en rad 

områden, som exempelvis samhällsvetenskap, teknik, ekonomi och medicin (EBSCO 

Publishing, 2011). MeSH termer som användes var: Aphasia, Stroke, Communication, 

Nursing och Nurse-patient relation (Bilaga 1). 

 

Inkluderingskriterier som användes var: att artiklarnas titel skulle innehålla något av 

orden stroke, aphasia och/eller communication. Artiklarna skulle ha analyserats med 

kvalitativ metod och dessutom genomgått peer-review. Undantag gjordes i Medline där 

kriteriet peer-review saknades, då Medline endast publicerar granskade artiklar. 

Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska med abstrakt tillgängligt.  

 

Exkluderingskriterier som användes var artiklar som handlade om afasi som föranletts 

av andra orsaker än stroke. Artiklar som handlade om vårdrelationen och/eller 

kommunikationen mellan personer med afasi och vårdare utan utbildning, såsom 

anhöriga, exkluderades från studien. Vidare exkluderades artiklar som berörde 

kommunikation och/eller vårdrelation med talpedagog samt review artiklar. 

 

Efter urvalsprocessen återstod åtta artiklar (Bilaga 2). Artiklarna kvalitetsgranskades 

enligt en reviderad version av protokoll för kvalitetsbedömning (Willman et al., 2006). 

Varje fråga på protokollet som besvarades med ett ja gavs 1 poäng. Nekande svar gavs 

0 poäng. Alternativet ”vet ej” fick ett halvt poäng. Poäng 1-4 bedömdes ha låg kvalitet, 

5-7 bedömdes ha medel kvalitet och poäng mellan 8-11 bedömdes ha hög kvalitet 

(Bilaga 3).  

 

 

Analys 

Analysen som användes var manifest innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans 

(2003) beskrivning. Manifest innehållsanalys valdes då denna typ av analys tolkar 

direkt synliga mönster och teman i texten (Forsberg & Wengström, 2003). Enligt 

Graneheim och Lundman (2003) är det manifesta innehållet det mest tydliga och 

uppenbara i texten. Innehållsanalysen genomfördes i flera steg: Första steget innebar ett 
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flertal genomläsningar för att få en helhet av textmaterialet. I nästa steg togs 

meningsbärande enheter ut, vilka enligt Graneheim och Lundman (2003) kan bestå av 

ord, en mening eller ett mindre stycke. De meningsenheter som ansågs ha liknande 

innehåll markerades med överstrykningspenna i en bestämd färg. Meningsenheterna 

jämfördes och diskuterades sedan sinsemellan, vilket resulterade i att de 

meningsenheter som ansågs orrelevanta ströks. Därefter kondenserades 

meningsenheterna, vilket innebar att de sammanpressades och kortades ned, vilket 

skapade ett lätthanterligt textmaterial. I samband med detta steg översattes 

meningsenheterna från engelska till svenska utan att innehållet gick förlorat. Enheterna 

benämndes sedan med en kod som utgjorde en kortfattad beskrivning av innehållet. I 

nästa steg jämfördes koderna med avseende på likheter och skillnader. De koder som 

hade samma innehåll bildade tillsammans en subkategori. Dessa subkategorier 

sorterades i sin tur under samma kategori. Graneheim och Lundman (2003) menar att 

varje steg som görs under analysprocessen lyfter innehållet till en högre logisk nivå 

(Graneheim & Lundman, 2003) (Bilaga 4). 

 

 

RESULTAT 

Föreliggande studie har resulterat i två kategorier: Trygghet i vårdrelationen samt 

Främjande av kommunikation mellan vårdpersonal och personer med afasi. För att det 

analyserade textmaterialet skall bli mer lättläst och överskådligt kommer kategorierna 

utgöra huvudrubriker och subkategorierna fungera som underrubriker under 

resultatredovisningen. En känsla av inre trygghet hos såväl personer med afasi som 

vårdare visade sig vara en förutsättning för en god vårdrelation, vilket i sin tur 

möjliggjorde och underlättade kommunikationen. Viktiga faktorer för främjande av 

kommunikation innefattade vårdpersonalens kunskap och förmåga att kommunicera, en 

lugn och stressfri miljö, samt förmedlande av motivation och bekräftelse från både 

vårdpersonal och vårdtagare.                   

 

 

Trygghet i vårdrelationen 

Trygghet mellan vårdare och vårdtagare kan ses som en grundförutsättning för en god 

vårdrelation liksom en fungerande kommunikation. Om vårdpersonal saknade 

information om personen med afasi, inte hade etablerat en vårdrelation eller saknade 

kunskap om konsekvenserna av sjukdomen, tvingades de att pröva sig fram i 

kommunikationen, vilket medförde osäkerhetskänsla såväl i kommunikationen som i 

vårdrelationen (Sundin, Jansson & Norberg, 2002).  

 

 

Kunskap hos vårdpersonal förmedlar trygghet  

Personer med afasi visade sig vara i behov av trygghet och känsla av förtroende till 

vårdpersonalen (Sundin, Jansson & Norberg, 2000 ), då de kunde känna rädsla när de 

blev medvetna om konsekvenserna av sin sjukdom. En trygg vårdrelation visade sig 

kunna lindra detta lidande (Nyström, 2009).   
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”When I arrived at the hospital, a nurse talked to me in a warm and calm way. I felt 

small and helpless. I appreciated that she didn‟t give me any information at that 

moment. She just talked to me in a motherly way” (Nyström, 2009, s. 2507). 

 

Kunskap om afasi och dess konsekvenser samt trygghet på arbetsplatsen och i 

yrkesrollen, var en förutsättning för att vårdpersonalen skulle kunna förmedla 

förtroende och trygghet till personen med afasi. Dessa faktorer främjade en god 

vårdrelation (Sundin et al., 2000). Vårdpersonalen saknade ofta kunskap och 

medvetenhet om afasi och dess konsekvenser. Personerna med afasi visade sig vara 

bekymrade över att läkarna inte alltid förstod problematiken kring deras handikapp, 

som exempelvis svårigheter att förstå invecklat och skrivet språk. Vidare betonade de 

vikten av att träffa en välbekant läkare som förstod dem (Murphy, 2006). I de fall där en 

etablerad och god vårdrelation saknades, tog vissa personer själva på sig ansvaret att 

förklara vad afasi innebar för dem. En del hade förberett en lista med uppgifter om 

deras kommunikationsproblem för att minnas och kunna förklara svårigheterna i mötet 

med vårdpersonal (Murphy, 2006).  

 

 

Delaktighet och gemenskap   

Vårdpersonalen balanserade ofta mellan att sätta för mycket press på personen att 

kommunicera eller sätta för lite press på personen genom att undvika frågor som kunde 

få honom/henne att känna sig stressad, förolämpad eller dum. Att försöka kommunicera 

svårigheterna till trots, sågs som en viktig aspekt för främjande av delaktighet och 

gemenskap och därmed förhindrande av isolering och utanförskap (Sundin et al., 2002). 

Vårdtagare med afasi spenderade majoriteten av vårdtiden i ensamhet (Gordon et al., 

2009). Nyström (2009) belyser att vårdaren kan dra sig för att interagera med personen 

med afasi på grund av svårigheter i kommunikationen. 

 

”She [the nurses‟ aid] put the newspaper on my bed, but didn‟t say anything. After my 

aphasia she never talked to me again and avoided eye contact. I understood that she 

was afraid. Therefore I also became scared” (Nyström, 2009, s. 2506).  

 

Vissa vårdare talade med varandra över huvudet på personen med afasi (Nyström, 

2009; Hedberg, Cederborg & Johanson, 2007; Murphy, 2006) vilket ingav vårdtagaren 

känslor av utanförskap och förödmjukelse (Nyström, 2009; Murphy 2006). Vidare 

vände sig vårdpersonal främst till anhöriga i kommunikationen med personer med afasi 

(Hedberg et al., 2007; Murphy, 2006).    

 

 

Att värna om respekt och integritet 

Vårdare hade en syn på vårdtagare som unika personer. De relaterade till personer med 

afasi som unika, jämlika och värdefulla varelser och talade aldrig om patienter som en 

grupp, utan som enskilda individer (Sundin et al., 2000).  
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”Professional carers ask me if they should supply the right word when an aphasic 

patient can‟t find it. I reply that it depends, because we are not all the same. You simply 

must ask!” (Nyström, 2009, s. 2507).  

 

Förståelse mellan vårdpersonal och vårdtagare med afasi förutsatte närhet mellan 

parterna. Om närheten utvecklades till personlig närhet kunde dock orealistiska 

förväntningar från vårdtagarens sida uppstå och/eller äventyrande av dennes integritet 

(Sundin et al., 2000). Vårdpersonalen såg möjligheten till distans i vårdförhållandet som 

en nödvändig paus eller ventil (Sundin et al., 2002).  

 

En aspekt i vårdandet av personer med afasi var att visa respekt och förmedla 

ödmjukhet (Sundin, Jansson & Norberg, 2003). Detta kunde uppnås genom att placera 

sig på samma nivå som personen med afasi. Respekt kunde även förmedlas genom att ta 

hänsyn till personens vilja och önskemål, även om detta inte uttrycktes i ord (Sundin et 

al., 2003).   

 

”It is important to feel if the patient does not want you to touch them, then leave it. You 

know immediately” (Sundin et al., 2003, s. 111).  

 

 

Främjande av kommunikation mellan vårdpersonal och personer med afasi  

Kommunikationen mellan vårdpersonal och personer med afasi var ofta relaterad till en 

arbetsuppgift eller personens medicinska tillstånd (Gordon et al., 2009; Hedberg et al. 

2007). Vårdarna använde sig av olika strategier, som exempelvis att förmedla lugn, 

samt att dela upp frågor och ge svarsalternativ (Sundin et al., 2000, 2002). Initialt 

saknades krav på samförståelse i kommunikationen, det vill säga att det var tillåtet att 

inte förstå varandra i början. Det viktiga för vårdpersonalen tycktes vara att fortsätta 

kommunicera trots personens kommunikationshinder (Sundin et al., 2003).  

 

 

Stressfri miljö 

Kommunikation kunde underlättas genom att ge personen med afasi tillräckligt med tid 

att koncentrera sig, samt genom att eliminera störande moment såsom ljud och antal 

konversationspartners (Nyström, 2009). I samtal med flera parter upplevde personer 

med afasi svårigheter att delta i samtalet (Andersson & Fridlund, 2002). 

 

”Yes, I lose the thread, that is, maybe I become nervous because I want to say as much 

as possible and think, now, I may not forget it and so, yes, then it‟s gone all of a 

sudden”  (Andersson & Fridlund, 2002, s. 289).   

 

Vårdpersonal upplevde stress som ett hinder i kommunikationen, då stress kunde 

hämma förståelsen mellan parterna (Sundin et al., 2002).  

 

 



 

9 

 

Vårdarna behövde förmedla att de hade tid exempelvis genom att sitta ner hos 

vårdtagaren, samt skapa lugn och ro, så att personen med afasi upplevde det 

meningsfullt att försöka kommunicera (Sundin et al., 2000).  

 

“I‟ve got to say ‟what was it?‟It‟s not very good you know. Because you know they just 

go „hurry up hurry up hurry up- there‟s no point- it get‟s, just be quiet, just leave it 

where it is and just leave it, you know” (Murphy, 2006, s.56).   

 

Vårdpersonalen värnade om att ge personen med afasi tillräckligt med tid och väntade 

tålmodigt på personens försök att kommunicera. Brist på tålamod från samtalspartnern, 

resulterade i negativa känslor hos personen med afasi (Sundin et al., 2003).    

 

 

Beröring 

Beröring fungerade som en kommunikationskanal mellan vårdaren och personen med 

afasi. Fysisk kontakt upplevdes värdefull för ömsesidig förståelse. Beröring skapade 

även positiva förnimmelser hos båda parter och möjliggjorde utbyte av känslor (Sundin 

et al., 2000, 2003). 

 

” When I am holding her hand, the bonds between us grow stronger and make 

communication easier” (Sundin et al., 2000, s. 486).  

 

Vidare kunde beröring få personen med afasi att känna sig avslappnad, vilket i sin tur 

underlättade kommunikationen (Sundin et al., 2000, 2003).  

 

 

Användning och tolkning av kroppsspråk 

Kroppsspråket visade sig ha stor betydelse i kommunikationen med personer med afasi 

(Sundin et al., 2003). Vårdarna poängterade vikten av att tolka kroppsspråk och tonläge 

hos vårdtagaren, för att på så sätt få en uppfattning om dennes känslor. De visade sig 

även anpassa kroppsspråk och handling utifrån personens agerande och dennes positiva 

eller negativa reaktioner. Detta skedde naturligt och utan förutbestämdhet (Sundin et al., 

2003). Vårdarna talade ofta om kroppsspråk och särskilt informationen som ögonen 

förmedlade. Om vårdtagarens blick föreföll tom och ”död”, ansågs kommunikationen 

med personen i fråga vara nästintill omöjlig (Sundin et al., 2000). Vårdpersonal måste 

vara uppmärksam på motpartens signaler för att kunna skapa möjligheter för personen 

med afasi att delta i kommunikationen (Sundin et al., 2002).  

 

 

Motivation och bekräftelse  

Brist på motivation, inspiration och intresse hos vårdaren, liksom hos personen med 

afasi, gjorde det omöjligt för parterna att uppleva samhörighet, och därmed utbyte och 

respons. Detta ledde i sin tur till likgiltighet (Sundin et al., 2002).  

 



 

10 

 

Vid expressiv afasi påtalades vikten av att fortsätta prata med vårdtagaren trots brist på 

verbal respons (Nyström, 2009). 

 

”Talk to us! We do understand” (Nyström, 2009, s. 2506).  

 

Personer med afasi upplevde vårdpersonal som förstående, men ansåg att stödet från 

vårdpersonalen ofta inte var tillräcklig, vilket resulterade i nedstämdhet (Andersson & 

Fridlund, 2002). Personer med afasi kunde uppleva frustration när vårdaren inte bistod 

dem med stöd när de försökte kommunicera, utan istället lämnade dem att själva öva på 

att tala. Uppmuntrande och bekräftande kommunikation från vårdpersonalens sida, då 

personen inte fick fram de rätta orden eller inte kunde svara, ansågs väsentlig eftersom 

att den bidrog till att minimera risken för isolering (Nyström 2009). Vårdare har visat 

sig kunna motivera och ge bekräftelse till personer med afasi genom att visa intresse 

samt stödja och uppmuntra agerande och kommunikationsförsök (Sundin et al., 2003). 

Vårdpersonalen bekräftade och bistod ofta anhörigas yttranden, medan de sällan 

bekräftade och gav stöd till personen med afasi. Yttranden från personer med afasi 

uppmuntrades sällan och följdes heller inte upp av vårdaren (Hedberg et al., 2007). 

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa faktorer som främjar en god vårdrelation och 

kommunikation mellan vårdpersonal och personer med afasi efter stroke.  Metoden som 

använts är litteraturstudie. Tidsbegränsning medförde att val av annan metod ansågs 

omöjlig att genomföra inom tidsramen. Kvalitativ ansats valdes då studien ämnar belysa 

mänskliga erfarenheter och upplevelser (Granskär et al., 2008).  

 

Databaserna som nyttjats var Medline och Cinahl i kombination med Academic Search 

Elite, då de är vedertagna och omfattande databaser inom den vårdvetenskapliga 

disciplinen. Sökningar genomfördes i PsycINFO där en av artiklarna till resultatet 

hittades. Då PsycINFO endast genererade en artikel, vilken även hittades i Cinahl i 

kombination med Academic Search Elite valdes istället denna sökväg.    

 

De MeSH termer som användes ansågs fullt tillräckliga för sökning av relevanta 

artiklar. Sökningar med endast ett ord, såsom aphasia, gav mer än 2000 träffar i Cinahl 

och Medline. För att avgränsa antalet träffar till ett hanterbart textmaterial, användes 

sökorden tillsammans med ett eller två andra sökord i kombination med AND. Enligt 

Willman et al. (2006) innebär sökning med sökoperatorn AND, fokusering på ett mer 

begränsat område (Willman et al., 2006). Vissa artiklar dök upp i flera databaser men 

valdes endast ut vid ett söktillfälle.  
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Inklusionskriterier som användes var artiklar skrivna på svenska och engelska, då dessa 

språk behärskas. Artiklarna skulle innehålla tillgängligt abstrakt, eftersom detta ger en 

överblick över artiklarnas innehåll. Peer- review valdes för att säkerställa vetenskaplig 

granskning av artiklarna före publicering. Rubrikerna skulle innehålla antingen aphasia, 

communication eller stroke då dessa termer är relevanta för studiens syfte.  

 

Exklusionskriterier innefattade artiklar som handlade om afasi som ej föranletts av 

stroke, då afasi kan uppstå av andra orsaker. Vidare exkluderades anhöriga vårdare från 

studien, eftersom dessa personer saknar utbildning inom vård och omsorg. 

Talpedagoger exkluderades på grund av professionens inriktning på rehabilitering och 

talsvårigheten i sig.     

 

Artikelmängden till föreliggande studie blev inte i den storlek som önskats. Det visade 

sig saknas forskning om vårdrelationen och/eller kommunikationen mellan 

vårdpersonal och personer med afasi i de databaser som användes. Möjligen hade fler 

databaser, samt artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska, resulterat i en 

större artikelmängd. Studiens resultat baseras på artiklar från Sverige och 

Storbritannien. Eventuellt skulle artiklar från fler länder gett ett mer varierat resultat, då 

Sverige och Storbritannien är länder med en väl etablerad hälso- och sjukvård, till 

skillnad mot utvecklingsländer.    

 

Studien innehåller tre artiklar från samma författare; Sundin, Jansson och Norberg. 

Detta faktum kan medföra ensidigt resultat, eftersom resultaten från dessa artiklar 

kommer från samma forskargrupp. Vidare baseras dessa artiklar på intervjuer med 

vårdpersonal på en strokeenhet, specialiserade på vård av personer med stroke och 

därmed afasi. Fokus i dessa studier har därmed legat på erfaren vårdpersonal som känt 

sig trygga i sin yrkesroll och i sin uppgift. Inkludering av vårdpersonal med mindre 

erfarenhet skulle eventuellt kunnat nyansera resultatet då denna kategori av 

vårdpersonal förmodligen har mindre förförståelse och är mindre färgade av erfarenhet 

och invanda rutiner. Noterbart är även att vårdpersonalen i dessa studier 

rekommenderats av medarbetare på enheten, och alltså inte av personerna med afasi. 

Betonas bör dock att författarna till dessa artiklar funnits som återkommande referenser 

i ett flertal artiklar som handlar om afasi, vilket påvisar både deras betydelse för 

forskningen inom ämnet liksom avsaknaden av densamma.    

 

Merparten av föreliggande studies textmaterial har fokuserat på vårdpersonalens 

upplevelser och erfarenheter, vilket förmodligen medfört ett onyanserat resultat, då 

vårdtagarnas upplevelser fått mindre utrymme.   

  

Samtliga artiklar till resultatet innehöll ett etiskt resonemang eller var godkända av 

olika etiska kommittéer. Kvalitetsgranskning gjordes utifrån ett protokoll av Willman et 

al. (2006) då denna modell ansågs tydlig och användbar. Protokollet innehåller frågor 

om analysmättnad, datamättnad och generering av teori. Dessa frågor ansågs svåra att 

bedöma och ströks således från protokollet (Bilaga 3). 



 

12 

 

 Av de åtta artiklar som användes till resultatet bedömdes sex artiklar ha hög kvalitet 

och två ha medel kvalitet, vilket anses skapa ett tillförlitligt resultat.   

 Manifest innehållsanalys förutsätter objektivitet och fokus på det tydligt uttalade, utan 

utrymme för långsökta tolkningar (Forsberg & Wengström, 2003). Under analysen 

upplevdes svårigheter att fokusera på det strikt manifesta innehållet, dels med tanke på 

förförståelse, dels på grund av en benägenhet att läsa in olika betydelser i de mönster 

som framkom i texten. Detta faktum har möjligen medfört en felaktig tolkning av 

materialet vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. Möjligtvis medförde även 

kondensering och översättning risk för feltolkning av det manifesta innehållet. Risken 

för feltolkning minimerades genom ett antal genomläsningar av meningsenheterna, 

samt användning av lexikon i de fall då betydelsen av ord var otydlig eller hade flera 

översättningar. Meningsenheterna togs ut individuellt för att på så sätt minska risken för 

påverkan från den andre. Efter jämförelse visade sig meningsenheterna till största delen 

överensstämma med varandra, vilket anses styrka resultatets tillförlitlighet. I de fall då 

meningsenheterna inte stämde överens diskuterades dessa, vilket resulterade i att 

majoriteten av dem ströks. 

  

Det upplevdes svårigheter att sortera meningsenheterna i subkategorier. Inledningsvis 

bestod studien av en mängd subkategorier och kategorier som efter diskussion kortades 

ned till nuvarande kategorier och subkategorier. Under analysförfarandet synliggjordes 

även subkategoriernas benägenhet att överensstämma med varandra.  I de fall då en 

meningsenhet passade in under flera subkategorier, valdes den subkategori som ansågs 

mest relevant.     

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att brist på vårdpersonals kompetens och kunskap om 

kommunikationen med vårdtagare med afasi, skapade känslor av otrygghet i 

vårdrelationen. I socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård (2009), slås fast 

att ”en god kommunikation och patientens delaktighet i vården är en förutsättning för 

att hälso- och sjukvården ska kunna ge en god vård.” (Socialstyrelsen, 2009, s. 49). 

Kommunikation kan således ses som själva kärnan i den kvalitetsmedvetna 

omvårdnaden, vilket därmed medför ett krav på sjuksköterskans kompetens inom 

området (Fleischer, Berg, Zimmerman, Wüste & Behrens, 2009). Travelbee (1971) 

styrker vikten av kunskap i omvårdnaden i sin interaktionsteori, där kommunikation 

beskrivs som en komplicerad process vilken kräver bestämda förutsättningar. Dessa 

förutsättningar inkluderar kunskap och förmåga att tillämpa kommunikationen 

(Travelbee, 1971). Sorin-Peters et al. (2010) har i en studie utvärderat effekterna av en 

utbildningsdag i kommunikation för sjuksköterskor verksamma på en strokeenhet. 

Vårdpersonalen som deltog ansåg att utbildningen var mycket användbar och menade 

även att de lärde sig olika strategier för att kunna kommunicera med vårdtagare med 

olika språksvårigheter. Vidare påtalade deltagarna att utbildningen förbättrade och 

underlättade omvårdnaden av dessa vårdtagare (Sorin-Peters et al., 2010). De positiva 

effekterna av utbildning i kommunikationen med personer med språksvårigheter 
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framkommer även i en studie av Ramsay et al. (2008). Studien bestod av en simulerad 

övning som gav sjuksöterskestudenter möjlighet att träna på kommunikationen med 

personer som låtsades vara vårdtagare med afasi. Resultatet av övningen visar att 

studenterna upplevde övningen som givande och användbar i deras framtida 

yrkesutövning (Ramsay et al., 2008).         

 

Resultatet visar att vårdpersonalen ofta talade om kroppsspråkets betydelse. 

Vårdpersonalen tolkade kroppsspråk och icke-verbala signaler hos vårdtagaren, såsom 

dennes blick, tonläge och reaktioner, för att därigenom införskaffa information om 

dennes känslor och upplevelser. De visade sig även anpassa sitt kroppsspråk efter 

vårdtagaren, och speglade därmed vårdtagarens känslor. Genom vårdpersonalens 

uppmärksamhet på signaler, skapades möjligheter för personen med afasi att delta i 

kommunikationen. Sarvimäki och Stenbock-Hult (1989) talar om detta i teorin om 

vårdrelationen som subjekt-subjektrelation. De menar att vårdarens uppgift är att vara 

ett medsubjekt och medperson till vårdtagaren, en person som ställer upp och 

kompenserar vårdtagarens resursbrister, i detta fall förmågan att tala och/eller förstå tal 

- och skrivspråk (Sarvimäki et al., 1989). Betydelsen av kroppsspråk för 

kommunikation och vårdrelation styrks av Kacperek (1997) som menar att användandet 

av icke-verbal kommunikation, som exempelvis att lägga huvudet på sned, le, och söka 

ögonkontakt med patienten kan motivera och uppmuntra vårdtagare att tala (Kacperek, 

1997).  

 

Studiens resultat belyser vikten av att eliminera störningar, såsom stress, ljud och antal 

konversationspartners, då upplevelsen av en stressfri och lugn miljö, visade sig ha 

betydelse för båda parters motivation och förståelse. Detta styrks av Shannon och 

Weavers kommunikationsteori (1949). Teorin beskriver kommunikation som utbyte av 

signaler, vilka kan vara utsatta för olika typer av störningar. Dessa störningar kan enligt 

Shannon och Weavers kommunikationsteori förvränga signalen, och medföra att 

meddelandet som når mottagaren påverkas (Shannon och Weaver, 1949). Tidsbrist 

upplevdes som en stressfaktor för både vårdpersonal och vårdtagare, vilket även belyses 

i en studie av Jones et al. (1997). I resultatet framkommer att vårdarna behövde 

förmedla att de hade tid, samt skapa lugn och ro, så att personen med afasi upplevde det 

meningsfullt att försöka kommunicera. Liechty (2006) beskriver betydelsen av att 

vårdpersonal tar sig tid att lyssna, utan att avbryta eller fylla i meningar, och menar att 

aktivt lyssnande och tålamod är viktiga aspekter i vårdpersonals kommunikation med 

personer med afasi (Liechty, 2006). Enligt Ivey (1988) innebär aktivt lyssnande bland 

annat uppmärksamhet mot kommunikationsparten, yttrande av små verbala 

uppmuntringar som visar närvaro i samtalet och spegling av patientens känslor för att 

därigenom förmedla förståelse för patientens emotionella värld (Ivey, 1988).  
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Slutsats 

Vårdpersonal är i behov av kunskap och utbildning, för att kunna kommunicera 

framgångsrikt med vårdtagare med afasi. Denna kunskap möjliggör känslan av trygghet 

hos båda parter, vilket främjar både kommunikation och vårdrelation. Få studier har 

undersökt vårdrelationen och kommunikationen mellan vårdpersonal och vårdtagare 

med afasi ur vårdtagarens perspektiv. Framtida forskning inom detta område hade 

således varit intressant och skulle möjligtvis kunna förbättra den kvalitativa 

omvårdnaden av dessa vårdtagare.  
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Bilaga 1. Redovisning av artikelsökning  

 

CINAHL i kombination med ACADEMIC SEARCH ELITE 
Sökning Ämne Träffar Urval  

1# Aphasia AND nursing 39 4 

2# Nurse-patient relation AND aphasia 10 0 

3# Communication AND stroke AND aphasia 93 1 

4# Nurse-patient relation AND stroke AND 

communication 

1 0 

 

5# 

 

Nursing AND aphasia AND communication 

 

20 

 

0 

 

6# 

 

Stroke AND nursing AND communication 

 

84 

 

1 

 

 

 

MEDLINE 
Sökning MeSH termer Träffar Urval  

1# Nurse-patient relation AND stroke AND 

communication 

22 0 

2# Aphasia AND communication AND stroke 60 1 

3# Nursing AND aphasia 22 1 

4# Nurse-patient relation AND aphasia 10 0 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (1/2) 

 

Författare/land Titel Tidskrift/år Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Andersson, S. & Fridlund, 

B. Sverige 

The aphasic 

person’s views of 

the encounter with 

other people 

Journal of 

advanced 

nursing (2002). 

Belysa vad personer med afasi 

upplever i interaktionen med 

andra, utifrån ett vårdperspektiv. 

Kvalitativ metod i form av 

intervjuer med 12 personer 

med diagnosen afasi. 

Interaktionen med andra ingav 

känslor av ”att ha förmåga”, 

”utanförskap”, samt ”missmod 

och osäkerhet”. 

Hög 

Gordon, C., Ellis-Hill, C. 

& Ashburn, A.  

Storbritannien 

The use of 

conversational 

analysis: nurse 

patient interaction 

in communication 

disability after 

stroke. 

Journal of 

advanced 

nursing (2009). 

Undersöka hur vårdpersonal och 

personer med afasi eller dysartri 

kommunicerar med varandra på en 

strokeenhet. 

14 personer ur vårdpersonalen 

och 5 personer med afasi eller 

dysartri videofilmades. 

Materialet analyserades utifrån 

metoden konversationsanalys 

(CA). 

Vårdpersonalen bestämde 

samtalsämne och styrde flödet i 

konversationen, vilket resulterade 

i asymmetri. 

Hög 

Hedberg, B., Cederborg, 

A-C. & Johanson, M. 

 Sverige 

Care-planning 

meetings with 

stroke survivors: 

nurses as 

moderators of the 

communication. 

Journal of 

nursing 

management 

(2007). 

Undersöka och beskriva hur 

sjuksköterskor fungerar som 

medlare under 

vårdplaneringsmöten samt vilken 

medverkandeställning personen 

med afasi uppnår i samtalet. 

13 vårdplaneringsmöten 

videofilmades och analyserades 

utifrån en kvalitativ metod. 

Sjuksköterskorna i studien bad 

aldrig personen med afasi att 

berätta sin version. 

Sjuksköterskorna gav ofta 

expertkommentarer och talade för 

och om patienten. 

Medel 

Murphy, J. 

Storbritannien 

Perceptions of 

communication 

between people 

with 

communication 

disability and 

general practice 

staff. 

Ltd health 

expectations 

(2006). 

Undersöka konsultation mellan 

personer med 

kommunikationsproblem och 

personal på en 

allmänläkarmottagning 

20 vårdare, 12 personer med 

afasi samt 6 personer med 

inlärningssvårigheter 

diskuterade ämnen som 

relaterade till studiens syfte. 

Både personal och patienter 

upplevde frustration över 

bristande kommunikation. 

Medel 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (2/2) 

 

Författare/ land Titel Tidskrift/år Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Nyström, M.  

Sverige 

Professional aphasia care 

trusting the patient’s 

competence while facing 

existential issues. 

Journal of 

clinical 

nursing 

(2008). 

 Komplettera kunskapen om 

talterapi genom att studera 

professionell afasivård från 

vårdtagarens perspektiv 

Kvalitativ metod baserad på 

intervjuer samt biografier och 

dagboksanteckningar. Fyra kvinnor 

och fem män i åldrarna 45-72 år 

deltog i studien. 

Huvudfyndet som hittades var: 

Förtroende för personens 

kompetens i samband med 

existentiella frågor. 

Hög 

Sundin, K., Jansson, 

L. & Norberg, A. 

Sverige 

 

Communicating with 

people with stroke and 

aphasia: understanding 

through sensation without 

words. 

Journal of 

clinical 

nursing 

(2000). 

 Belysa betydelsen av att 

kommunicera med personer 

med stroke och afasi utifrån 

berättelser från vårdpersonal 

som ansågs särskilt skickliga i 

kommunikationen med 

patienter med afasi efter stroke. 

Kvalitativ metod baserad på 

intervjuer med kvinnlig vårdpersonal 

på en strokeenhet, varav fem var 

undersköterskor och fem 

sjuksköterskor. 

Vårdpersonalen uppfattade 

vårdtagarens känslor och 

upplevde liknande känslor, i den 

meningen att kommunikationen 

styrdes av delade känslor mellan 

vårdpersonal och vårdtagare. 

Hög 

Sundin, K., Jansson, 

L., Norberg, A. 

Sverige 

Understanding between 

care providers and patients 

with stroke and aphasia: A 

phenomenological 

hermeneutic inquiry. 

Nursing 

inquiry 

(2002). 

Belysa förståelsen i 

kommunikationen mellan 

vårdaren och personer med 

stroke och afasi. 

Fem vårdare på en strokeenhet samt 

tre personer med afasi efter stroke i 

åldrarna 62, 79 och 80 år, deltog i en 

kvalitativ intervjustudie. 

Utifrån vårdarens perspektiv 

fanns vissa förutsättningar för att 

kunna förstå och bli förstådd i 

kommunikationen med personer 

med afasi. Dessa förutsättningar 

innefattade: avsaknad av kunskap 

och förståelse, kunskap men inte 

nödvändigtvis förståelse, samt 

samförståelse. 

Hög 

Sundin, K., Jansson, 

L. 

 Sverige 

’Understanding and being 

understood’ as a creative 

caring phenomenon- in 

care of patients with stroke 

and aphasia. 

Journal of 

clinical 

nursing 

(2003). 

Att belysa betydelsen av att 

förstå och bli förstådd i 

vårdandet av personer med afasi 

efter stroke. 

Studien genomfördes utifrån en kvalitativ 

metod. Fem vårdare som ansågs särskilt 

skickliga i kommunikationen med 

personer med kommunikationssvårigheter, 

videofilmades under morgonarbetet 

tillsammans med tre vårdtagare på en 

strokeenhet. 

Vårdpersonalen kommunicerade 

på ett kreativt och öppet sätt 

främst genom att dela personens 

upplevelser i en tyst dialog. 

Hög 
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Bilaga 3. Modifierat protokoll för kvalitetsbedömning enligt Willman et al. (2006, s. 156)  
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Bilaga 4. Exempel på analysförfarande (1/2)  

 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet + översättning Kod Subkategori Kategori 

The groups talked about their concern that 

doctors do not always understand the nature of 

communication difficulties such as aphasia and 

subtle problems faced by patients such as 

understanding complex language and reading 

difficulties.  

Vårdtagarna upplevde oro over det faktum att 

vårdpersonal ofta saknade insikt och kunskap 

om problemen associerade med afasi.  

Brist på kunskap och 

medvetenhet om afasi och 

dess konsekvenser  

Kunskap hos 

vårdpersonal förmedlar 

trygghet 

Trygghet i vårdrelationen 

”And then in some instances we can ask some 

more directive questions and they can indicate 

yes or no, but I would say in most instances, 

the communication is done with the carer” 

I vissa fall frågade vårdpersonal direkta 

frågor, men i de flesta fall kommunicerade de 

med anhöriga. 

 

Vårdpersonal uteslöt 

personen med afasi i 

samtalet. 

 

Delaktighet och 

gemenskap 

 

Trygghet i vårdrelationen 

Communication can be facilitated by 

eliminating disturbances such as noise and 

reducing the number of persons who 

participate in a conversation. It is essential to 

allow the patient sufficient time to concentrate 

on finding the right words or guessing the 

meaning of a verbal message. 

Kommunikation underlättas av att ge 

personen tillräckligt med tid, samt genom att 

eliminera störande moment. 

Kommunikation underlättas 

av tillräckligt med tid samt 

lugn och ro. 

Stressfri miljö 

 

Främjande av kommunikation 

mellan vårdpersonal och personer 

med afasi 
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Bilaga 4. Exempel på analysförfarande (2/2) 

 

Meningsenhet Kondensering + Översättning Kod Underkategori Kategori 

Touch opens up the possibility of understanding. Feelings 

are transferred through physical contact. Care providers 

talked particularly about holding a patient’s hand and 

about stroking a patient’s cheek. They also talked about 

patients touching them. 

 

Fysisk beröring mellan vårpersonal och 

vårdtagare möjliggör utbyte av känslor och 

förståelse. 

 

Fysisk beröring som 

kommunikations- kanal 

Beröring Främjande av kommunikation 

mellan vårdpersonal och 

personer med afasi 

The pitch, volume and tone of voice and the body language 

are more important for the care provider than spoken 

words. Care providers try to comprehend a patient’s 

attitude in any given situation by observing and 

interpreting the patient’s body language. 

 

Vårdpersonal läser och tolkar personens 

kroppsspråk och tonläge för att förstå hur 

personen i fråga känner. 

 

Vårdpersonal tolkar 

kroppsspråk och tonläge 

Användning och 

tolkning av 

kroppsspråk 

Främjande av kommunikation 

mellan vårdpersonal och 

personer med afasi 

The nurses supported or repeated another participant’s 

previous utterance to the patient 83 times. The nurses 

supported utterances from the patients geared to other 

participants only 10 times. 

Vårdpersonal bekräftade och bistod ofta övriga 

deltagare med stöd, men sällan personen med 

afasi. 

Vårdpersonal bekräftade 

och bistod sällan personen 

med afasi 

Motivation och 

bekräftelse 

Främjande av kommunikation 

mellan vårdpersonal och 

personer med afasi 

Care providers relate to patients as unique people and treat 

them as human beings who are equal and worthy. They 

behave in a personal way and never talk about patients 

with stroke and aphasia as a group of patients; instead they 

always talk about the specific person.   

Vårdpersonal relaterade till patienter som 

unika, jämlika och värdefulla varelser. 

Se personen med afasi 

som en unik, jämlik och 

värdefull individ. 

Att värna om respekt 

och integritet 

Trygghet i vårdrelationen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


