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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Inom sjukvården är kommunikation, samtal och bemötande grundläggande i mötet med 

patienten. Att lyckas kommunicera, när språket inte längre fungerar som en resurs för att 

skapa kontakt och mening, kan vara mycket svårt. En utmaning för vårdpersonal är därför 

att tillhandahålla resurser så att patienter som drabbats av afasi ska kunna kommunicera 

och lyckas nå fram med sitt budskap och sina behov under vårdvistelsen. En bristande 

kommunikation inverkar negativt på vårdens kvalitet samt patientens tillfrisknande. 

Sjuksköterskan bör därför besitta goda kommunikationsfärdigheter för att på så sätt 

kvalitetssäkra omvårdnadsarbetet och därmed kunna främja patientens hälsa.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar kommunikationen samt sjuksköterskans 

möjligheter att förbättra kommunikationen med patienter med expressiv afasi. 

 

Metod 

En litteraturöversikt valdes som metod då den ansågs kunna besvara föreliggande studies 

syfte och där kunskapen på ett för problemet adekvat sätt kunde sammanställas. 

Artikelsökning utfördes i databasen PubMed med adekvata sökord samt genom manuell 

sökning och resulterade sammanlagt i 15 vetenskapliga artiklar.  

 

Resultat 

För att underlätta kommunikationen med patienter med afasi konstaterades i flertalet 

artiklar vikten av en god relation där jämlikhet, tillit och respekt utgjorde grunden i 

relationen. Sjuksköterskors engagemang, kompetens och kunskap om afasi och dess 

konsekvenser ansågs både av sjuksköterskorna själva och patienterna vara förutsättning för 

att skapa en god kommunikation. Olika miljöfaktorer, framförallt en avslappnad miljö, 

visade sig främja kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten. Beröring 

öppnade upp kommunikationsmöjligheterna genom att patientens självförtroende stärktes 

och ingav mod att kommunicera. Genom en humoristisk och anspråkslös miljö fick 

patienterna förtroende för sjuksköterskan och därmed mod till att våga uttrycka sina behov 

och önskningar. Vidare underlättades kommunikationen då sjuksköterskan hade tålamod 

och gav patienten tid utan att tjata eller avbryta.  

 

Slutsats 

Miljö, bemötande, kunskap, tid, uppmuntran, patientens sinnesstämning samt betydelsen 

av melodi och rytm utgör olika faktorer som påverkar kommunikationen. Dessa faktorer 

inverkar både på sjuksköterskans och patientens förmåga att kommunicera och kan på 

olika sätt bidra till att den underlättas. De optimala förutsättningarna för en god 

kommunikation utgörs av att sjuksköterskan bekräftar patientens jämlikhet och bemöter 

patienten med respekt. En relation som bygger på förtroende och tillit är av stor betydelse 

och likaså sjuksköterskans kunskap om afasi och dess konsekvenser för kommunikationen.  

 

Nyckelord: Expressiv afasi, Kommunikation, Omvårdnad, Patienter, Sjuksköterska 
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INLEDNING 

 

Sjuksköterskan har till uppgift att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov såväl fysiska som psykiska. Att möta patientens sjukdomsupplevelse 

och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder är därför av stor 

vikt. I dialog med patienten ska sjuksköterskan ge stöd och vägledning för att uppnå 

optimal delaktighet i vård och behandling. Vidare ska sjuksköterskan uppmärksamma 

patienter som själva ej uttrycker sitt behov av information (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Inom sjukvården är kommunikation, samtal och bemötande grundläggande i mötet med 

patienten och för att det ska fungera behövs kunskap, trygghet och säkerhet (Fossum, 

2007). Forskning indikerar ständigt vikten av en bra kommunikation för en god vård då en 

bristande kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter kan inverka negativt på 

vårdens kvalitet och patientens tillfrisknande och därmed, i vissa fall, leda till förlängda 

vårdtider (Finke, Light & Kitko, 2008).  

 

Kommunikation är mycket mer än ord då det involverar vår förmåga att känna igen och 

använda orden. Afasi är vanligt förekommande efter stroke och innebär att personen som 

tidigare haft en normal språkfunktion drabbas av en språkdefekt som beror på att hjärnans 

språkcentra skadats till följd av ichemi. Det troliga resultatet av detta blir att personens 

förmåga att förmedla sin inre känsla, vilja, intention och motivation blir nedsatt. Även 

förmågan att ställa frågor, ge uppmaningar, konversera och lyssna kan plötsligt bli en svår 

utmaning (American stroke association, 2011). 

 

Att lyckas kommunicera, när språket inte längre fungerar som en resurs för att skapa 

kontakt och mening, kan vara mycket svårt (Eide & Eide, 2009). En utmaning för 

vårdpersonal är därför att tillhandahålla resurser så att patienter som drabbats av afasi ska 

kunna kommunicera och lyckas nå fram med sitt budskap och sina behov under 

vårdvistelsen (American stroke association, 2011). 

 

BAKGRUND  

 

Ordens uppkomst 

För att kunna tala, det vill säga bilda ord och meningar, involveras flera delar av hjärnan. 

De delar som ingår för att språket ska kunna uppfattas och uttryckas utgörs av områden i 

hjärncortex vilka är Broca’s area, Wernicke’s area, angular gyrus och arcuate fasciulus. 

Även sensoriska och motoriska cortex är involverade i mottagandet och bildandet av 

språket. När ljudet når örat behandlas det av hjärnans hörselsystem och neurala signaler 

skickas till hörselcortex där orden känns igen. Därefter skickas signaler till Wernicke’s 

area och inte förrän ljudet behandlats i detta område uppfattas det som meningsfulla ord. 

För att kunna upprepa det som sagts skickas ord-baserade signaler från Wernicke’s area till 

Broca’s area via arcuate fasciulus där orden omvandlas till en ”kod”. Koden skickas vidare 

till motoriska cortex därifrån aktivitet i talmuskulaturen initieras, det vill säga rörelser av 

bl.a. tunga, läppar och larynx aktiveras (Bear, Connors & Paradiso, 2007).  

 

Stroke 

Hjärnan är ett komplext organ som styr kroppens olika funktioner och är i ständigt behov 

av syre och energi. Ett sjukdomstillstånd som inverkar negativt på hjärnans funktion är 

stroke (American stroke association, 2011). Stroke drabbar varje år ca 30 000 personer i 

Sverige (Strokeförbundet, 2010) och uppstår när ett blodkärl som försörjer hjärnan med 
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syre och energi antingen ockluderas (ichemisk stroke) eller brister (hemorragisk stroke). 

Till följd av den otillräckliga blodtillförseln kan olika komplikationer uppstå. 

Komplikationerna av en stroke beror på åtskilliga faktorer så som obstruktionens eller 

blödningens lokalisation samt hur stor del av hjärnvävnaden som tagit skada (American 

stroke association, 2011). Om skadan uppstår i vänster hemisfär kan personen drabbas av 

tal- och språknedsättningar (afasi). Vid stroke kan även andra delar av hjärnan ta skada, 

t.ex. det centra som styr muskelaktivitet och bearbetar känselintryck vilket hos många leder 

till förlamning och känselnedsättning i ena delen av kroppen (hemiplegi). Detta försvårar 

vardagliga aktiviteter så som att äta, klä på sig och borsta tänderna (apraxi). Personen kan 

också pga. den uppkomna hjärnskadan drabbas av minnes- och koncentrationssvårigheter 

samt ett generellt problem med försämrade krafter och minskad energi (Eide & Eide, 

2009).  

 

Återhämtning av hjärnans ursprungliga funktion 

För att främja återhämtning i det skadade området i hjärnan finns olika mekanismer som 

genereras automatiskt. Dessa mekanismer möjliggör, under de första veckorna eller 

månaderna efter stroke, återhämtning av den ursprungliga funktionen (Berthier, 2005). 

Tidigt återhämtande av funktioner efter stroke tros bero på tre mekanismer; reperfusion av 

området som tagit skada, reduktion av fokala ödem och upphävning av den reducerade 

metabolismen i kortikala och subkortikala områden som är avgränsade från infarkten samt 

återuppbyggnad av sambandet mellan struktur och funktion. Mekanismerna uppstår 

spontant men kan förstärkas genom olika terapeutiska strategier som syftar till att öka 

vävnadsperfusionen vilka innefattar bl.a. trombolys, stentimplantat, endartärektomi 

(avlägsnande av aterosklerotiskt plack) samt blodtryckshöjande läkemedel (Berthier et al., 

2011a). Genomförande av hjärnröntgen, kort efter inträffad stroke, kan tidigt identifiera 

skadeområdet och en snabb reperfusion möjliggöras. Detta kan bidra till återhämtning av 

specifika språkfunktioner så som ordförståelse, verbala uttryck och att kunna namnge 

föremål. Snabb reperfusion är nyckelmekanismen för förbättring av språknedsättningen i 

det akuta stadiet. I det senare stadiet sker istället en kompensation och omfördelning av 

hjärnans språkfunktioner vilket innebär att andra områden i hjärnan involveras i 

språkproduktionen samt att en förflyttning av det primära språkområdet uppstår (Berthier 

et al., 2011a). 

 

Afasi 

Mellan 21 till 38 procent av de personer som drabbas av stroke får afasi som följd. Afasi 

kan även uppkomma vid ålderdemens samt utgöra ett tidigt sjukdomstecken vid 

Alzheimers sjukdom (Berthier, 2005). Hjärntumörer eller hjärnskador till följd av olycka 

kan också leda till afasi vilket följaktligen innebär att även unga personer kan drabbas 

(Eide & Eide, 2009). Afasi är en diagnos som innebär att personen får en reducerad 

förmåga att förstå språket och att använda språket till att uttrycka sig. Afasi orsakas av att 

det centra i hjärnan som bearbetar språkliga symboler eller det centra som för samman 

tankar och ord skadas (Eide & Eide, 2009). Personer med afasi drabbas även ofta av 

åtskilliga symtom där tilläggssvårigheter i högre eller lägre grad kan förekomma. Dysarti 

är en nedsättning i talmuskulaturens funktion och innebär svårigheter i att artikulera 

(Corneliussen, Haaland-Johansen, Knoph, Lind & Qvenlid, 2010). Andra exempel på 

tilläggssvårigheter är: agrammatism som innebär oförmåga att konstruera korrekta 

meningar och parafasi vilket innebär att personen ersätter ord med inkorrekta ljud eller 

felaktiga ord (Bear et al., 2007). 
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Patofysiologi 

En av anledningarna till att stroke ofta orsakar afasi är att aktiviteten i de nervbanor som 

kopplar samman hjärnstammen och hjärnans främre del med språkcentra försämras. Stroke 

orsakar i det akuta skedet skador i både nervceller och myelinskidor. Även frisättning av 

transmittorsubstanser som acetylkolin påverkas i de banor som förbinder delar av 

frontalloben med perisylvian cortex samt de banor som förbinder hjärnstammen med 

talamuskärnorna (Bertier, Pulvermüller, Dávila, Casares & Gutiérrez, 2011b). 

 

Olika typer av afasi 

Expressiv afasi innebär att personen har en nedsatt förmåga att uttrycka sig. 

Meningsuppbyggnaden är sällan korrekt och talet är ofta utdraget av många pauser då 

personen försöker hitta det rätta ordet. Dock kan enkla fraser och fasta uttryck som är 

överinlärda så som veckodagar komma spontant, utan någon längre betänketid. Det är 

vanligt att ord som binder samman meningarna (bindeord) så som ”är”, ”det”, ”och” ”inte” 

och ”men” faller bort i talet. Generellt sett är förmågan att förstå god vid expressiv afasi 

och personerna har en bevarad språkförståelse både vad gäller tal och skrift. Dock är det 

för dessa personer svårare att förstå meningar som innehåller många bindeord och 

meningens innebörd kan förloras. Ett exempel på detta är ”The lion was killed by the 

tiger”. Om bindeorden tas bort skulle meningen lyda ”Lion killed tiger” vilket i detta fall 

resulterar i att meningens innebörd blir felaktig (Bear et al., 2007). 

 

Personer med impressiv afasi har ett flytande tal men en nedsatt förmåga att förstå. Deras 

tal är så pass bra att det för någon som inte talar samma språk skulle låta normalt. Deras tal 

är dock en underlig blandning mellan tydlighet och rappakalja, innehållet i det som sägs är 

inte av så stor vikt. Personer med impressiv afasi förvränger ofta orden men kan behålla 

det rätta ljudet, t.ex. ”klapp” istället för ”klipp” och det förekommer att de säger fel ord 

men ur rätt kategori, t.ex. ”knä” istället för ”armbåge” (Bear et al., 2007).  

 

Global afasi innebär en omfattande skada i språkcentra och medför att personen både har 

en nedsatt språkförståelse och nedsatt förmåga att uttrycka sig. Denna typ av afasi medför 

att personen har omfattande svårigheter som förhindrar en effektiv kommunikation 

(American stroke association, 2011). 

 

Det är sällan en person enbart faller inom ramen för en typ av afasi. En person med 

expressiv afasi kan ha en god förståelse men blir förvirrad av komplexa frågor likväl som 

en person med impressiv afasi förutom en omfattande brist på förståelse kan ha flera 

avvikelser vad gäller talet (Bear et al., 2007). 

 

Behandlingsmetoder vid afasi 

Oavsett vilken svårighetsgrad och typ av afasi personen drabbats av finns alltid chansen att 

förbättra språkfunktionen och en möjlighet att uppnå en lindrigare form av afasi. Den 

största förbättringen sker under de första två till tre månaderna, därefter går utvecklingen 

mer långsamt och ett år efter inträffad stroke avtar möjligheten till en förbättrad 

språkfunktion (Berthier, 2005). Det förekommer att andra områden i hjärnan kan 

kompensera för de funktioner som gått förlorade. Vanligt vid neurologiska skador är att 

yngre personer har en bättre förmåga till förbättring än äldre (Bear et al., 2007). 

 

Vid planering av behandling, i syfte att förbättra språkdefekten, är det viktigt att ta hänsyn 

till att många olika faktorer spelar in, bl.a. vilken typ av afasi och dess svårighetsgrad, 

psykisk ohälsa, emotionell och psykologisk komorbiditet och afasins inverkan på 
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livskvalitén (Berthier, 2005). Förbättring av språkdefekten är mycket individuell och beror 

på multifaktoriella processer som dels är beroende av lesionens lokalisation och 

utbredning, men även socioekonomiska faktorer så som utbildningsnivå, yrkesstatus, 

miljöförhållanden och familjestöd samt ålder och kön (Berthier et al., 2011a). 

 

Farmakologisk behandling 

Det forskas mycket om huruvida läkemedel kan förbättra afasi efter stroke. Även om 

kunskapen ännu är otillräcklig, visar forskningen att läkemedelsbehandling förbättrar 

aktiviteten i de båda hemisfärernas språkcentra. Den teoretiska principen för farmakologisk 

behandling av afasi innebär att återupprätta aktiviteten av signalsubstanser i det skadade 

området och på så sätt förbättra aktiviteten i hjärnan. Bromocriptin, memantin och 

donepezil, är några substanser med olika verkningsmekanismer som används för att 

förbättra afasi efter stroke. Till exempel ökar bromocriptin frisättningen av dopamin i 

mesokortikala systemet (nervbana från mellanhjärnan till frontalloben), memantin minskar 

överaktivering av glutamatreceptorer för att aktionspotentialer ska kunna ledas vidare och 

donepezil vidgar cerebrala parenkyma arterioler (Berthier et al., 2011b). 

 

Positiva förändringar i spontant tal, språkförståelse, flytande tal, parafasi, namngivning, 

repetition och tal-pauser har påvisats tack vare läkemedelsbehandling. En effekt av de 

aktuella läkemedlen är att aktiviteten i både höger och vänster hemisfärs språkcentra 

optimeras (Berthier et al., 2011b).  

 

Constraint Induced Aphasia Therapy 

Constraint-Induced (CI) är ett behandlingskoncept där grundprinciperna utgörs av 

hämning, mängdträning, formning och beteendemässiga förändringar (Mark & Taub, 

2004). Hämning innebär en begränsning av den friska funktionen med syftet att öka 

intensiteten i användandet av de skadade områdena. Mängdträning avser intensiv träning 

som ska stärka personens nya beteende samt upphäva effekterna av inlärd passivitet (Taub, 

Uswatte, Mark & Morris, 2006). Formning innebär att personen ställs inför ökad 

svårighetsgrad och komplexitet i behandlingen med anledningen att successivt uppnå 

optimal funktionalitet (Pulvermüller et al., 2001). Beteendemässiga förändringar avser den 

utveckling som deltagaren går igenom under behandlingen samt de förändringar som 

uppstår då personen aktivt börjar använda den skadade funktionen (Taub et al., 2006).    

 

CI-koncepetet har med goda resultat visat sig kunna appliceras som behandlingsmetod på 

personer med afasi och benämns Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT). 

Behandlingen går ut på att deltagaren endast får uttrycka sig verbalt vilket utgör själva 

hämningen och syftet med behandlingen eftersom det är uttrycksförmågan som är den 

drabbade funktionen vid afasi (Pulvermüller et al., 2001). CIAT-behandlingen innebär 

intensivterapi med en terapeut, t.ex. tre timmar per dag i två veckor. Deltagarnas 

kommunikation blir mer effektiv då de språkliga förmågorna hos personer med kronisk 

afasi kan förbättras under en kort tid (Meinzer, Djundja, Barthel, Elbert & Rockstroh, 

2005; Pulvermüller et al., 2001; Szaflarski et al., 2008).  

 

TMS och rTMS-behandling 

Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) utförs noninvasivt och nyttjar magnetfält för att 

generera elektriska strömmar i åtskilda delar av hjärnan, detta genom en koppartråd som 

hålls över personens hårbotten. Strömpulsen som går genom spolen skapar ett snabbt 

varierande magnetfält som penetrerar både hårbotten och skallen obehindrat och inducerar 

en förändring av den elektriska aktiviteten i delar av hjärncortex. Den fysiologiska 
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responsen tros vara orsakad av strömflödet i hjärnvävnaden, vilket leder till depolarisering 

i neuronerna. Personen upplever vid behandlingen ett ”lätt slag” på huvudet, kan känna 

spasmer i ansiktsmuskulaturen och höra ett hastigt, högt klick när strömmen passerar 

genom koppartråden. De flesta personer upplever att detta är obehagligt, men 

stimuleringen i sig är inte smärtsam (Naeser et al., 2010). 

 

Repetetive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) innebär upprepad magnetisk 

stimulering. Lämplig frekvens, intensitet och varaktighet av stimuleringen kan leda till att 

retbarheten i det drabbade hjärncortex tillfälligt ökar eller minskar. När rTMS appliceras 

inom ett specifikt område av intresse i den oskadade hemisfären kan aktiviteten i området 

upphävas. Detta tillåter återaktivering av vissa områden i den skadade hemisfären och 

främjar därmed återhämtningen. Att upphäva aktiviteten av ett område i hjärnan kan 

resultera i en generell anpassning av den bilaterala neurala samverkan. Behandling med 

rTMS har visat sig ha en signifikant positiv effekt vad gäller personens förmåga att 

namnge föremål och även förmågan att bilda längre meningar har kunnat ses (Naeser et al., 

2010).  

 

Kommunikation 

Begreppet ”kommunikation” kommer från latinets communicare som betyder att göra 

något gemensamt, göra någon annan delaktig i och ha förbindelse med (Eide & Eide, 

2009). Kommunikation är således en mänsklig handling som består i att en sändare skickar 

ett budskap till en mottagare som tar emot och förstår budskapet samt ger ett svar. Svaret 

talar om huruvida mottagaren uppfattat budskapet samt om samförståndet är tillräckligt 

(Corneliussen et al., 2010). Kommunikationens viktigaste uppgift är att etablera, utveckla 

och upprätthålla sociala relationer vilket är grunden för mänsklig överlevnad och för 

utvecklandet av den mänskliga kulturen. Människans förmåga att kommunicera är av 

grundläggande betydelse för chanserna att lösa livets praktiska och teoretiska problem. 

Kommunikation är också det beteende som i samspel, samverkan och samvaro förverkligar 

människans identitet, tillfredsställer sociala och psykologiska behov och tillför oss glädje 

(Hård af Segerstad, 2002).            

      

Kommunikation är verbal och icke-verbal. Ord kommer sällan ensamma utan åtföljs ofta 

av icke-verbala uttryck så som rörelser, ansiktsuttryck, röst, beröring och signaler genom 

kroppshållning. Verbal kommunikation innebär att budskapet förmedlas genom ord medan 

icke-verbal kommunikation syftar till att tecken och signaler utväxlas t.ex. genom ett 

leende eller ett tonfall. Vad det gäller mellanmänskliga relationer sker kommunikationen 

verbalt eller icke-verbalt på olika nivåer och med olika styrka: rationellt eller emotionellt, 

direkt eller indirekt, distanserat och empatiskt, kontrollerat och spontant samt medvetet 

eller omedvetet. Även om den icke-verbala kommunikationen sällan är entydig spelar den 

en lika viktig roll som den verbala i kontakten mellan människor (Eide & Eide, 2006). 

Människor upplever tacksamhet i en blick, skepsis i en rynkad panna, intresse i ivriga 

blickar och trots i långsamma rörelser. Vidare upplever människor hoppet i en lycklig röst, 

föraktet i en fnysning och uppgivenhet i en suck. Det som är viktigt att komma ihåg är att 

icke-verbala uttryck måste tolkas och att vår uppfattning och tolkning sällan är helt precisa 

(Eide & Eide, 2009). 

 

Kommunikationssvårigheter och dess konsekvenser 

När en person drabbas av afasi innebär det för de flesta en förlust av socialt umgänge då 

den bristfälliga kommunikationsförmågan utgör en alltför svår tröskel att ta sig över för att 

orka och våga umgås med andra människor. De som, innan inträffad stroke, har haft ett bra 
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socialt nätverk av familjemedlemmar, vänner och kollegor, märker en stor skillnad från 

före och efter då möjligheterna och viljan till att delta i sociala aktiviteter efter att drabbats 

av afasi minskar avsevärt. En av anledningarna till detta avståndstagande från socialt 

umgänge är att personerna upplever sig själva som en börda och belastning för 

omgivningen. Personer som har afasi känner sig därför ofta ensamma och isolerade och 

vissa beskriver hur dessa känslor ständigt finns där även då de är bland andra människor. 

Detta inverkar negativt på förmågan att förbättra kommunikationsmöjligheterna då 

personerna till följd av isoleringen minskar sina möjligheter till att kommunicera 

(Dalemans, de Witte, Wade & van de Heuvel, 2010).   

 

Att leva med svårigheten att kommunicera och ständigt försöka hitta orden för att kunna 

konversera med andra människor är en av anledningar till att många personer med afasi 

känner frustration. Att inte kunna uttrycka sin identitet, ständigt vara beroende av någon 

annan människa, inte kunna yttra sina åsikter, tankar och sin kunskap och inte längre vara 

en del av något meningsfullt kan få viljan av att fortsätta kämpa att snabbt avta. Det är inte 

ovanligt att personer med afasi utvecklar depression och känner rädsla för vad andra ska 

tycka och tänka. Vidare upplever de ofta sorg, besvikelse, stress och en rädsla för att 

”krascha” (Dalemans et al., 2010).  

 

Kommunikationen inom vården 

Kommunikation inom vården ska vara till hjälp för patienten och innebär respekt, att skapa 

trygghet och tillit, förmedla information samt ge stöd till patienter och anhöriga för att 

klara av svåra situationer. Den här sortens hjälpande kommunikation är patientinriktad 

vilket kan beskrivas som att den går ut på att synliggöra patientens perspektiv, förstå 

patientens unika psykosociala situation, uppnå konsensus i överensstämmelse med 

patientens värderingar samt att stimulera patienten till att bevara och utöva kontroll och 

auktoritet (Eide & Eide, 2009).  

  

Omvårdnad och kommunikation är oskiljaktigt sammanlänkade och innebär att det krävs 

en effektiv kommunikation för att kunna utföra en god omvårdnad. Sjuksköterskan bör ha 

en naturlig förmåga att skapa en relation till patienten för att på så sätt kunna kommunicera 

på bästa sätt. Sjuksköterskan har dock ofta för kort tid på sig för att skapa kontakt och bilda 

sig en uppfattning om patienten och dennes situation. Det är därför en förutsättning att 

kommunicera klart och tydligt och lyssna aktivt för att identifiera det som situationen 

kräver. Sjuksköterskan bör därför besitta goda kommunikationsfärdigheter för att på så sätt 

kvalitetssäkra omvårdnadsarbetet och därmed kunna främja patientens hälsa (Chant, 

Jenkinson, Randle & Russel, 2002).  

 

Bristande kommunikation inom vården 

En bristande kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten inverkar inte bara 

negativt på vårdens kvalitet och patientens tillfrisknande. Det kan även innebära att 

patienten utvecklar depression, upplever avsaknad av självbestämmande och känner 

frustration över den svåra situationen. Patienters kommunikationsbarriärer gentemot 

sjuksköterskan kan vara en bristande förmåga att fånga sjuksköterskans uppmärksamhet 

för att initiera samtal. Även en kognitiv, psykologisk och/eller språklig nedsättning hos 

patienten kan utgöra barriärer (Finke et al., 2008).  

Att på ett personcentrerat sätt informera och bemöta patienten är en av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter. Dock tror sig många sjuksköterskor redan veta vilka behov patienten har 

vilket innebär att patienten inte tillfrågas. Att bemöta denne på detta icke patient-

centrerade sätt kan ge konsekvenser för patientens välbefinnande och trygghet. Ytterligare 
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ett problem inom sjukvården vad gäller kommunikation är att alltför många sjuksköterskor 

prioriterar det praktiska arbetet istället för patienten. Följden av detta blir att patienten sätts 

i skymundan och känner sig bortprioriterad och i fortsättningen inte vågar be om hjälp då 

det finns rädsla för att störa (McCabe, 2004).         

 

Ett vanligt förekommande problem inom sjukvården, som ofta uppstår i mötet med 

patienter med afasi, är att de utesluts ur samtal vilket innebär att vederbörande inte erhåller 

den information som de har rätt till. Detta är ett allvarligt problem då den här 

patientgruppen har ett extra stort behov av att få känna sig delaktiga och dessutom har rätt 

att få vara med o bestämma om sin egen vård (Eide & Eide, 2009). 

 

Ett stort problemområde är det faktum att sjuksköterskan i många fall saknar tillgång till 

kommunikationshjälpmedel för att, inte bara förbättra kommunikationen utan att 

överhuvudtaget kunna kommunicera med patienter som har kommunikationssvårigheter 

(Finke et al., 2008).  

 

Problemområde 

Genom att kommunicera förmedlar människan sina behov, känslor och sin vilja vilket 

innebär att en bristande kommunikation mellan sjuksköterskor och patienten äventyrar 

kvaliteten i vården och därmed patientens hälsa. När en patient drabbats av expressiv afasi 

försvagas dennes förmåga att uttrycka sig och kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och patienten försvåras. Därmed måste kunskapen om olika faktorer som påverkar 

kommunikationen både utökas och förbättras. 

 

En bristande kommunikation leder till att patienten upplever avsaknad av 

självbestämmande och känner frustration över den svåra situationen, så genom att förbättra 

sjuksköterskans medvetenhet och kommunikationsförmåga kan detta undvikas och 

patientens tillfrisknande förbättras (Finke et al., 2008). 

 

Med kunskap om olika faktorer kan sjuksköterskan öka sin kompetens och därmed även 

underlätta kommunikationen. För att kunna säkerställa en god kommunikation mellan 

sjuksköterskan och patienter med expressiv afasi anser författarna till föreliggande studie 

att kunskapsläget inom detta område bör belysas då det sker kontinuerlig forskning inom 

området. På så sätt kan kompetensen både utökas och problemet minskas. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar kommunikationen samt sjuksköterskans 

möjligheter att förbättra kommunikationen med patienter med expressiv afasi. 

 

METOD 

 

Val av metod 

En litteraturöversikt valdes som metod då den ansågs kunna besvara föreliggande studies 

syfte och där kunskapen på ett för problemet adekvat sätt har kunnat sammanställas med 

ett utbud av aktuell forskning inom området (Axelsson, 2008).  

 

Arbetsprocess 

Arbetsprocessen för denna studie utfördes i enlighet med Polit & Beck (2010) där första 

steget var att överblicka kunskapsläget inom det valda ämnesområdet och utifrån detta ta 
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nästa steg, att formulera och avgränsa problemområdet. Vidare begränsades ramen för 

studien för att uppnå större signifikans och mer användbarhet av resultatet. Populationen 

för studien begränsades till patienter som drabbats av expressiv afasi till följd av stroke. 

Författarna beslutade vilken metod som var mest adekvat för att studera problemet och 

arbetsprocessen fortskred med insamling av relevant arbetsmaterial. Beroende på om 

artiklarnas titlar var intressanta för det angivna syftet valdes artiklarna ut genom att 

abstracten granskades. Därefter analyserades och tolkades data för att sedan sammanställas 

i ett resultat. För att bedöma om föreliggande studies syfte besvarats på ett tydligt sätt ska 

resultatet i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) presenteras på ett korrekt och 

logiskt sätt. 

 

För att underlätta hanteringen av data skapades ett dokument där artikelns titel, PMID, 

databas, sökord, antal träffar och sökdatum fördes in. Dessa kodades även med olika 

färger, detta för att lätt kunna överskåda viktig information om artiklarna, t.ex. 

tillgänglighet och kvalitet. Tack vare detta dokument var det vid behov enkelt att hitta 

tillbaka till artiklarna. En tidsplan utformades tidigt i arbetsprocessen för att se hur tiden på 

bästa sätt kunde disponeras och för att enkelt kunna se om arbetet var i fas inför fastställda 

deadlines. Författarna valde att i resultatdelen benämna expressiv afasi med endast afasi, 

detta för att få ett bättre flyt i texten. I enlighet med Språkrådet (2012) har ordet hen 

använts som ett kortfattat alternativ för han/hon, även detta för att göra texten mera lättläst.  

 

Urval 

Då forskning enligt Forsberg och Wengström (2008) bör vara aktuell togs detta i beaktande 

vid urvalet av artiklar. Endast artiklar publicerade inom de senaste 16 åren inkluderades i 

föreliggande studie. Artiklar som var skrivna på engelska eller svenska användes då 

författarna endast behärskar dessa språk. Enbart artiklar som studerat expressiv afasi till 

följd av stroke inkluderades för att smalna av ämnet. Expressiv afasi valdes att studeras då 

författarna har ett intresse för kommunikation, framförallt hos de med kvarstående 

språkförståelse men en bristande förmåga att uttrycka sig. Samtliga artiklar kontrollerades i 

enlighet med Polit & Beck (2010) att de var peer-reviewed vilket innebär att tidskriften, 

som artikeln publicerats i, utvärderats och godkänts av en oberoende forskargrupp. 

 

Datainsamling 

Databassökning 

I databasen PubMed genomfördes artikelsökningar med adekvata sökord för 

problemområdet vilka var: aphasia, broca´s aphasia, communication, communication 

strategies, complex communication needs, conversation, interaction, non-fluent aphasia, 

nonverbal method, nursing, patients, speech therapy, stroke. Med hjälp av svenska MeSH 

(Medical Subject Headings), som är en ämnesordlista (Forsberg & Wengström, 2008), togs 

de flesta sökorden fram. Relevanta sökord hittades även vid granskning av artiklar. Tio 

sökningar genomfördes, både utifrån MeSH-termer samt fritext, och utifrån dessa 

granskades 14 artiklar och nio stycken inkluderades i resultatet. Många av artiklarna som 

granskades återkom vid flera av sökningarna trots olika kombinationer av sökord. 

Sökningen redovisas i tabell I. I CINAHL genomfördes endast sökningar utifrån titlar som 

påträffats i PubMed men som inte fanns i ”free fulltext”. Dock fanns inte dessa artiklar 

tillgängliga i CINAHL och därför har inga artiklar inkluderats från den sistnämnda 

databasen.   
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Manuell sökning 

Referenslistor studerades i enlighet med Forsberg & Wengström (2008) på de artiklar som 

var av intresse för det angivna syftet. Utifrån dessa utfördes sedan manuella sökningar i 

hopp om att hitta relevanta artiklar som berörde ämnet. Av de totalt nio artiklar som 

granskades inkluderades till slut sex artiklar i resultatet.  

 

Efter all databassökning inkluderas totalt 15 artiklar i resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 10     

 

 

 

 

Datum/Datab

as 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

2012-01-31 

PubMed 

communication AND 

non-fluent aphasia 

83 10 0 0 

2012-02-01 

PubMed 

communications 

patients AND aphasia 

1604 30 2 1 

2012-02-01 

PubMed 

nonverbal 

communication 

nursing AND aphasia 

28 6 4 2 

2012-02-01 

PubMed 

nonverbal 

communication 

nursing AND patients 

321 16 0 0 

2012-02-01 

PubMed 

stroke aphasia AND 

nonverbal method 

6 5 2 2 

2012-02-01 

PubMed 

stroke AND aphasia 2512 16 0 0 

2012-02-05 

PubMed 

conversation AND 

interaction AND 

nursing 

42 4 1 1 

2012-02-03 

PubMed 

broca's aphasia AND 

communication 

957 15 1 1 

2012-02-08 

PubMed 

complex 

communication needs 

AND nursing 

291 12 2 1 

 

2012-02-20 

PubMed 

speech therapy aphasia 

patients 

332 14 1 1 

Summa: 6176 128 13 9 

         Tabell I. Sököversikt 
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Databearbetning och analys 

Kvalitetsbedömning och klassificering 

Alla inkluderade artiklar kvalitetsbedömdes och klassificerades utifrån ett modifierat 

bedömningsunderlag i enlighet med Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011). De utvalda artiklarna sammanställdes i en matris (se bilaga 

I) utarbetad av Willman et al., (2011) för att ge en bra översikt över artiklarnas syfte, 

metod, resultat, kvalitet samt klassificering. 

 

Tillförlitlighet och validitet  

För att säkerställa ett tillförlitligt och trovärdigt resultat togs det i enlighet med Polit och 

Beck (2010) hänsyn till validitetsaspekten då det framtagna resultatet endast bygger på 

verklig och relevant data. För att minimera risken för feltolkningar lästes artiklarna 

oberoende av varandra och vid artikelgranskning försökte författarna vara objektiva i sitt 

förhållningssätt samt inte medvetet värdera artiklarnas innehåll (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). För att ytterligare stärka tillförlitligheten inkluderades endast aktuell 

forskning (Polit & Beck, 2010). 

 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Med avseende på vad etisk forskning innebär togs det hänsyn till Hermerén (1996) och 

Forsberg och Wengström (2008) som understryker vikten av att följa hederlighetsregeln, 

dvs. att arbetets innehåll samt resultatgrundande data inte med avsikt får förvrängas och 

inte heller användas utan att källa anges. Även Helgesson (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008) menar att etisk forskning endast skall innefatta ett pålitligt resultat. För 

att ge en sanningsenlig slutsats presenterades därför allt resultat som var relevant för att 

besvara syftet. Även de resultat som inte var överensstämmande redovisades.  

 

RESULTAT 

 

Studiens syfte kommer att besvaras utifrån följande huvudrubriker och underrubriker för 

att enkelt kunna överskåda det presenterade resultatet. ”Faktorer som påverkar 

kommunikationen” - ”Miljö”, ”Närvaro av en hund” och ”Betydelsen av melodi och 

rytm” samt ”Sjuksköterskans möjligheter att förbättra kommunikationen” - 

”Bemötande”, ”Sjuksköterskans kunskap”, ”Informationsvägar” och ”Tid, uppmuntran 

och sinnesstämning” 

  

Faktorer som påverkar kommunikationen 

Miljö 

Olika miljöfaktorer visade sig främja kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten med afasi, framförallt ansågs en avslappnad miljö utgöra en av huvudfaktorerna 

(Hemsley et al., 2001; Sundin & Jansson, 2003; Sundin, Jansson & Norberg, 2002; Sundin, 

Jansson & Norberg, 2000). 

 

Patienter upplevde det svårt att konversera när det var många personer i närheten 

(Andersson & Fridlund, 2002) vilket även styrktes av Howe, Worrall och Hickson (2008) 

som påvisade att en stökig omgivning med mycket ljud utgjorde hinder för 

kommunikationen. Vidare gynnades kommunikationen enligt patienterna i studierna 

genomförda av Johansson-Blom, Carlsson och Sonnander, (2012) och Nyström, (2009) då 

antalet personer i omvårdnaden reducerades.  
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Närvaro av en hund 

I terapi som syftade till att underlätta kommunikationen (Howe et al., 2008), att förbättra 

kommunikationsförmågan (Macauley, 2006) och att frivilligt öka initieringen till verbal 

och icke-verbal kommunikation visade sig en hunds närvaro ha positiv inverkan 

(LaFrance, Garcia & Labreche, 2007). Närvaron av en hund medförde en ökad motivation 

att delta i terapin (Macauley, 2006) samt en generell känsla av glädje och välbefinnande 

hos patienten (LaFrance et al., 2007). Enligt patienterna uppskattades terapin mer vid 

närvaron av en hund och aktiviteterna ansågs vara roligare och intressantare vilket 

resulterade i en förbättrad kommunikation (Macauley, 2006). I mötet med andra människor 

påverkades både den verbala och icke-verbala kommunikationen tillfälligt i positiv riktning 

när patienten med afasi promenerade med en hund. Patienten använde mer frekvent icke-

verbal kommunikation så som gester, nickningar, ögonkontakt och leenden. Vidare mötte 

patienten i större utsträckning passerande människors blick samt visade riktad 

uppmärksamhet emot dem. Vad gäller den verbala kommunikationen förekom skratt, 

försök i att uttrycka ord, produktion av enstaka ord samt produktion av yttranden och 

meningar mer frekvent vid hundens närvaro. Dock avtog den verbala och icke-verbala 

kommunikationen när hunden inte längre närvarade (LaFrance et al., 2007).  

 

Betydelsen av melodi och rytm   

Melodic Intonation Therapy (MIT) hade enligt Belin et al., (1996) en positiv inverkan på 

språkproduktionen. En signifikant ökning av cerebralt blodflöde (CBF) i vänster hemisfär i 

Broca´s area sågs under MIT dvs. när patienterna lyssnade till ord med MIT-liknande 

intonation och sedan repeterade orden med samma intonation. I jämförelse sågs endast en 

liten ökning av CBF i vänster hemisfär vid terapi utan MIT. Behandling med MIT med 

repetition av orden med samma intonation gav en ökning av antal korrekt upprepade ord 

hos deltagarna jämfört med normal verbal stimuli. Detta kunde stärkas av Bonakdarpour, 

Eftekharzadeh och Ashayeri (2003) som vid MIT också såg en förbättring av 

språkproduktionen i form av förbättrad förmåga att uttrycka ord och meningar. 

 

Enligt Stahl, Kotz, Henseler, Turner och Geyer (2011), som även de studerade betydelsen 

av melodisk intonation samt rytmens betydelse, ansågs däremot endast rytmen vara 

avgörande i betydelse av språkproduktionen och enligt dem sågs inget samband mellan 

melodiskt tal och förbättrad språkproduktion. 

 

Sjuksköterskans möjligheter att förbättra kommunikationen 

Bemötande 

 

Vikten av ett gott bemötande 

 

Bemötandet konstaterades av sjuksköterskorna vara A och O (Johansson et al., 2012) och 

då sjuksköterskan visade respekt för patienten gynnades kommunikationen. Ett ödmjukt 

bemötande där sjuksköterskan bekräftade patientens jämlikhet och trodde på patientens 

förmåga att kommunicera var positivt. När sjuksköterskan visade sitt intresse för patienten 

kände denne att det var värt ansträngningen att försöka kommunicera (Sundin & Jansson, 

2003) och ett uppriktigt bemötande gentemot patienten ledde till att patienten i större 

utsträckning vågade prata (Nyström, 2009). Ett gott bemötande, i form av emotionellt stöd, 

stärkte enligt Andersson och Fridlund (2002) interaktionen mellan sjuksköterskan och 

patienten och enligt Hemsley, Balandin och Worrall (2012) var en positiv inställning hos 

sjuksköterskan av betydande roll för att kunna bemästra situationer där kommunikationen 

var svår att förstå. 
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Sjuksköterskorna ansåg att när de bemötte patienten som en unik person och såg individen 

bakom åkomman, alltså inte behandlade dem som en patientgrupp, kunde de kommunicera 

bättre med patienterna (Sundin et al., 2000). Vidare konstaterade sjuksköterskorna enligt 

Sundin, Norberg och Jansson (2001) att relationen gynnades när de bemötte patienterna så 

som de själva önskade bli bemötta. Något som patienterna själva upplevde försvåra 

kommunikationen var när sjuksköterskan dumförklarade eller behandlade dem som barn 

(Howe et al., 2008). Patienter uttryckte att de kände sig exkluderade och förolämpade av 

sjuksköterskor när de talade över huvudet på dem och att detta fick negativa konsekvenser 

för kommunikationen (Nyström, 2009). En deltagare från studien uttryckte följande: 

 

”We can understand what caregivers are saying and doing although we cannot always 

give an answer”  

 

Relationens betydelse 

 

För att underlätta kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten uppgavs att en 

jämlik relation med förtroende och tillit krävdes vilket gjorde det lättare för båda parter att 

vara öppna mot varandra (Sundin et al., 2001). Samma studie fann att lyhördhet kunde 

främja kommunikationen vilket även styrktes av Nyström, (2009) och Sundin et al., 

(2002). Patienterna uppgav att det var svårast att konversera med någon de inte hade en 

relation till (Andersson & Fridlund, 2002; Johansson et al., 2012).  

 

Röstläge och kroppsspråk 

 

Då sjuksköterskorna anpassade sitt tonfall, sin röstvolym och använde sig av enkla ord 

förenklades kommunikationen (Hemsley et al., 2012; Sundin & Jansson, 2003) och när de 

talade långsamt (Johansson et al., 2012) och endast ställde en fråga eller påstående i taget 

(Sundin et al., 2002) blev kommunikationen tydligare. Vidare angav patienterna att 

kommunikationen påverkades av sjuksköterskans dialekt (Johansson et al., 2012). Om 

patienten inte förstod vad sjuksköterskan sa omformulerades frågan eller påståendet 

(Hemsley et al., 2001) och för att ytterligare främja kommunikationen använde sig 

sjuksköterskan av sitt kroppsspråk för att förtydliga (Sundin & Jansson, 2003; Sundin et 

al., 2002). Vidare uttryckte sjuksköterskorna i studien av Hemsley et al. (2001), Sundin 

och Jansson (2003) och Sundin et al., (2000) att patientens ansiktsuttryck och patientens 

uttryck i ögonen gav en hint om huruvida sjuksköterskan uppfattat patienten rätt eller inte. 

Ett annat att sätt att uppfatta detta var att upprepa patientens budskap i form av en fråga 

(Hemsley et al., 2012). 

 

”There`s so many different ways of communicating that is just not to rely on verbal, if 

someone`s willing to go outside the square you find that you`re able to communicate a lot 

better”. (Hemsley et al., 2012). 

 

Beröring 

 

Sjuksköterskor uppgav att beröring och närhet öppnade upp kommunikationsmöjligheter 

samt resulterade i en ökad förståelse mellan sjuksköterskan och patienten. När 

sjuksköterskorna berörde patienterna t.ex. höll deras hand eller strök deras kind kunde de 

se att patientens självförtroende stärktes vilket ingav mod att kommunicera (Sundin & 

Jansson, 2003; Sundin et al., 2000; och Sundin et al., 2001). 
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Integritet och autonomi 

 

I studien genomförd av Sundin et al., (2001) uppgavs att värnandet om patientens 

autonomi, integritet och säkerhet främjade patientens förmåga att uttrycka sina behov. 

Sjuksköterskorna ansåg att de tog hänsyn till patientens autonomi genom att involvera 

patienten i sin egen vård (Hemsley et al., 2012). 

 

Humor  

 

Humor skapade en anspråkslös och trevlig atmosfär som enligt sjuksköterskorna 

underlättade kommunikationen (Sundin et al., 2002). Relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten stärktes genom humor och blev mer naturlig och avspänd. Genom en humoristisk 

och avslappnad miljö fick patienterna förtroende för sjuksköterskan och därmed mod till 

att våga uttrycka sina behov och önskningar (Sundin et al., 2001). 

 

Frustration hos sjuksköterskan 

 

Sjuksköterskorna kände frustration över att inte förstå vad patienten uttryckte (Hemsley et 

al., 2012; Hemsley et al., 2001) och avlägsnade sig en stund från patientens rum som en 

”strategi” för att dämpa frustrationen. Detta var hos sjuksköterskan dock associerat med 

negativa känslor som skuld, skam och förfäran (Hemsley et al., 2012).  

 

Sjuksköterskans kunskap 

En förutsättning för att skapa en god kommunikation var att sjuksköterskan hade kunskap 

om afasi och dess konsekvenser för kommunikationen (Johansson et al., 2012; Sundin et 

al., 2002). Således försvårades kommunikationen, enligt patienterna, när sjuksköterskan 

inte hade kunskap om afasi (Howe et al., 2008). Patienterna uttryckte att kommunikationen 

främjades av att sjuksköterskan trodde på deras förmåga att kunna uttrycka sig (Nyström, 

2009). 

 

Informationsvägar 

Att rapportera patientens kommunikationssvårigheter, kollegor sinsemellan, ansågs av 

sjuksköterskorna vara mycket viktigt för att behålla kontinuiteten i vården, detta genom att 

missförstånd mellan patienten och sjuksköterskan undveks. Ytterligare en viktig aspekt 

som sjuksköterskorna ansåg underlätta kommunikationen med patienten var att ta hjälp av 

dennes närstående för att få mer information om kommunikationssvårigheterna (Hemsley 

et al., 2001). Dock uppgav patienter att familjemedlemmars närvaro både främjade och 

förhindrade deras kommunikationsförmåga (Howe et al., 2001).  

 

Tid, uppmuntran och sinnesstämning 

Tiden ansågs av sjuksköterskorna utgöra både en tillgång och ett hinder för att möjliggöra 

kommunikationen med patienten (Hemsley et al., 2001; Hemsley et al., 2012; Sundin et al., 

2002). Stressiga arbetsförhållanden och samtidig tidsbrist inverkade negativt på patientens 

förmåga att förstå och kommunicera (Hemsley et al., 2001). Konversationen förbättrades 

när sjuksköterskan hade tålamod och gav patienten tillräckligt med tid (Hemsley et al., 

2012; Howe et al., 2008; Sundin et al., 2002). Då sjuksköterskorna visade sitt intresse och 

att de hade tid kände patienten att det var värt ansträngningen att försöka kommunicera 

(Sundin et al., 2000; Sundin & Jansson, 2003). När patienten i lugn och ro och utan att 

någon tjatade eller avbröt, fick tid att koncentrera sig, underlättades kommunikationen 
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(Sundin & Jansson, 2003). Kommunikationen kunde även underlättas genom att patienten 

kände sig alert och glad och i motsats utgjorde trötthet, stress och smärta hinder för en god 

kommunikation (Johansson-Blom et al, 2012). 

 

Motivationen ökade när patienterna uppmuntrades till att kommunicera (Nyström, 2009). 

Vidare sågs att ett bra stöd från sjuksköterskan inverkade positivt på patienternas 

självförtroende (Andersson & Fridlund, 2002). 

 

”Being patient saves time in the long run, it makes things easier” 

 (Hemsley et al., 2012). 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
Motivering av metodval 

Studiens syfte var att beskriva faktorer som påverkar kommunikationen samt 

sjuksköterskans möjligheter att förbättra kommunikationen med patienter med expressiv 

afasi. Valet av metod blev en litteraturöversikt där kunskapsläget inom området i enlighet 

med Axelsson (2008) kunde sammanställas. Då det fanns ett stort utbud av forskning inom 

området föll det sig naturligt att göra en litteraturbaserad studie. Författarna ansåg sig 

dessutom ha en bristfällig kunskap i intervjuteknik varpå en intervjustudie skulle ha kunnat 

leda till ett bristfälligt resultat.  

 

I enlighet med Willman et al., (2011) bör forskningsresultat från olika typer av studier ingå 

i en litteraturstudie. Detta har funnits med i åtanke under arbetsprocessen, dock har 

slutligen endast kvalitativa studier inkluderats eftersom det inte påträffats några relevanta 

artiklar av kvantitativ metod. 

 

Motivering av ämnesval 

Författarna var från första början överens om att ämnet skulle innefatta vårdpedagogik 

eftersom detta för båda två är av stort intresse. Då vårdpedagogik innefattar många olika 

områden specificerades ämnet till kommunikation och vidare begränsades detta till 

kommunikation med patienter som drabbats av expressiv afasi efter stroke. Förhoppningen 

med ämnesvalet var att resultatet av studien skulle kunna tillföra kunskap som skulle 

kunna appliceras inom olika delar av sjukvården och inte endast med patienter med 

expressiv afasi. Författarna anser att det i deras utbildning borde ingått fler kurser som rör 

ämnet vårdpedagogik, detta för att skapa bredare kunskap och bättre förutsättningar inför 

arbetslivet. I och med att kommunikationen är det främsta verktyget för sjuksköterskan i 

omvårdnaden krävs hög kompetens inom området för att kunna tillgodose patientens behov 

och säkerställa en god vård. 

 

I efterhand går nu att se att ämnet med fördel kunde ha berört enbart kommunikation vid 

afasi, ej specificerat till en viss typ, i detta fall expressiv afasi. Detta dels då många studier 

behandlar afasi i stort men även för att personer med afasi sällan faller inom ramen för en 

viss typ av afasi. Det är t.ex. inte ovanligt att personen med expressiv afasi också har inslag 

av svårigheter som är vanligt förekommande vid impressiv afasi. Därav har även studier 

med global och impressiv afasi inkluderats i denna översikt även om majoriteten av 

deltagarna i studierna har diagnosen expressiv afasi.  
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Arbetsprocess 

En tidsplan utformades tidigt i arbetsprocessen för att under arbetets gång se hur tiden på 

bästa sätt kunde disponeras och för att enkelt kontrollera om arbetet var i fas inför 

fastställda deadlines.  

 

För att få ett bättre flyt i texten diskuterades under arbetets utformning huruvida ordet 

”hon” skulle användas för att benämna sjuksköterskan. Då detta kändes som 

diskriminering mot det manliga könet beslutades att använda ordet ”hen”. Även om 

majoriteten av sjuksköterskor är kvinnor ville inte författarna att läsaren enbart skulle 

relatera resultatet till en kvinnlig sjuksköterska.  

 

Databassökning 

Under databassökning användes i enlighet med Forsberg & Wengström (2008) i möjligaste 

mån MeSH-termer. Då många önskvärda ord så som interaktion och konversation inte 

fanns som MeSH-term utfördes sökningar utifrån relevanta artiklars nyckelord. Författarna 

anser trots allt att detta resulterat i mer precisa sökträffar och att detta inte borde ha 

påverkat resultatets kvalitet negativt. Dock skulle resultatet ha kunnat ta annan form då 

många artiklar, som utifrån titel och abstract väckt intresse, ej funnits i ”free fulltext” och 

därför inte kunnat inkluderas. 

 

Kvalitetsbedömning och klassificering 

Artiklarna som kvalitetsbedömdes och klassificerades utifrån ett modifierat 

bedömningsunderlag i enlighet med Berg et al., (1999) samt Willman et al., (2011) höll i 

snitt kvalitet typ II, med undantag för några med kvalitet typ I och endast en artikel 

bedömd som kvalitet typ III. Dock bör tilläggas att denna kvalitetsbedömning inte var den 

lättaste att utföra då det fanns risk att författarna inte hade tillräckligt med kunskap för att 

bedöma vetenskaplig kvalitet.  

 

Tillförlitlighet och validitet 

Endast artiklar som blivit peer-reviewed inkluderades för att säkerställa artiklarnas kvalitet 

och i förlängningen tillförlitlighet och validitet av föreliggande studies resultat (Polit & 

Beck, 2010). Med tanke på att engelska inte är författarnas modersmål kan texten i 

artiklarna ha missuppfattats och data därmed feltolkats. Det bör därför tas i beaktande att 

resultatet skulle ha kunnat ta annan form. Risken för att data feltolkats är dock liten då 

författarna gemensamt diskuterat och analyserat fram vilken översättning som lämpat sig 

bäst i sammanhanget. 

 

Författarna har, genom att tillsammans söka information och formulerat textinnehåll, 

utformat denna studie. Detta tillvägagångssätt må ha tagit längre tid men kan i gengäld 

styrka studiens trovärdighet samt ha minimerat risken för feltolkningar. Följande arbetssätt 

har varit strukturerat och fungerat bra och medfört större kunnighet i ämnet jämfört med 

om utformningen av studien skulle utförts på varsitt håll. För att vinna tid skulle 

arbetsuppgifterna kunna ha delats upp, men som beskrivet ovan anser vi att detta arbetssätt 

fungerat bra. Om det funnits möjlighet att få göra samma studie ytterligare en gång skulle 

författarna valt att ånyo arbeta på samma sätt som i föreliggande studie.  

 

Ambitionen var att enbart inkludera artiklar som var publicerade inom de senaste 15 åren, 

dock gjordes ett undantag då en äldre artikel (publicerad 1996) inkluderades då den ansågs 

kunna besvara det angivna syftet och därmed vara relevant för resultatet i föreliggande 

studie. 
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Generaliserbarhet 

I de artiklar som inkluderats har antalet deltagare varit relativt lågt vilket enligt Denscombe 

(2009) kan påverka generaliserbarheten eftersom sannolikheten att samma resultat skulle 

återfinnas kan ifrågasättas starkt. Däremot skulle generaliserbarheten kunna stärkas då de 

inkluderade studierna har en stor geografisk spridning.  

 

I resultatet har fyra artiklar av samma forskarteam inkluderats vilket har lett till en 

diskussion om huruvida resultatets generaliserbarhet och trovärdighet kan ha påverkats. 

Forskarna i de fyra artiklarna har dock, i varje enskild studie, ingående motiverat sitt val av 

metod där syftet har varierat mellan att lyfta olika aspekter, få ett djup i intervjuerna, ta del 

av åtskilliga detaljer och gynna deltagarnas medverkan och därmed resultatet. Med tanke 

på att metodvalen noga övervägts anser vi att resultaten i de fyra studierna bör vara 

tillräckligt trovärdiga och därmed kunna stärka föreliggande studies resultat.  

 

Resultatdiskussion 

Miljö 

Att konversera i en stökig omgivning med mycket ljud upplevdes av patienterna vara svårt 

(Andersson & Fridlund, 2002; Howe et al., 2008) och därför betonades en avslappnad och 

lugn miljö i främjandet av kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten 

(Hemsley et al., 2001; Howe et al., 2008; Sundin & Jansson, 2003; Sundin et al., 2002). Att 

skapa en optimal miljö kan vara svårt eftersom det ofta inom sjukvården råder platsbrist. 

Detta medför att det inte alltid går att möta patientens eventuella behov av enkelrum vilket 

kan innebära att patienten blir placerad i en sal med andra vårdkrävande patienter. Detta 

bidrar lätt till mycket ”spring” i salen och att miljön därmed blir rörig. Arbetsbördan är 

också ofta tung och arbetstempot högt vilket kan vilket kan ge intryck av en stökig 

atmosfär. 

  

Närvaro av en hund    

Med hänsyn till resultatet, som visade att språkfunktionen förbättrades och den frivilliga 

initieringen till både verbal och icke-verbal kommunikation ökade (Howe et al., 2008; 

LaFrance et al., 2007; Macauley, 2006), skulle hundar med fördel kunna användas i vården 

av patienter med afasi. Dagverksamheter och äldreboenden skulle kunna utgöra ett möjligt 

alternativ för närvaro av en hund. I längden kanske kommunikationen permanent skulle 

förbättras av hundens närvaro då det kan innebära att patienter med afasi i större 

utsträckning skulle kommunicera. Detta kan styrkas av Meinzer et al., (2005), 

Pulvermüller et al., (2001) samt Szaflarski et al., (2008) som menar att den språkliga 

förmågan blir förbättrad vid talterapi.  

 

Betydelsen av melodi och rytm 

Melodic Intonation Therapy (MIT) uppgavs av Belin et al., (1996) och Bonakdarpour et 

al., (2003) förbättra språkproduktionen i form av ökat antal ord och meningar. Däremot 

uppgav Stahl et al., (1996) att språkproduktionen endast påverkades i positiv riktning av att 

tala rytmiskt och att melodiskt tal inte påverkade språkproduktionen. 

 

Beträffande dessa fynd anser författarna att både rytmiskt och melodiskt tal därmed skulle 

kunna vara till användning i kontakten med patienter med afasi. Att anpassa sitt tal genom 

att tala mer rytmiskt och att även uppmana patienten att göra detsamma kan alltså 

underlätta kommunikationen. Likaså att tala melodiskt i kontakten med patienten kan 

gynna kommunikationen. Vidare kan även dessa påståenden stärkas med vad patienterna i 

studien av Johansson et al., (2012) uppgav, nämligen att sjuksköterskans dialekt påverkade 
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kommunikationen. Författarna har spekulerat i huruvida olika dialekter skiljer sig och att 

en melodisk/rytmisk dialekt skulle kunna främja språkproduktionen medan en 

monoton/arytmisk dialekt skulle kunna hindra utvecklingen av patientens 

kommunikationsförmåga. Därmed är det inte sagt att sjuksköterskan skall ändra sin dialekt, 

men med dessa iakttagelser bör hen åtminstone överväga sina möjligheter att förbättra och 

underlätta kommunikationen. 

 

Bemötande  

 

Vikten av ett gott bemötande och relationens betydelse 

 

Bemötandet ansågs vara av stor vikt för kommunikationen där respekt (Sundin & Jansson, 

2003), ett uppriktigt bemötande (Nyström, 2009) och emotionellt stöd (Andersson & 

Fridlund, 2002) ansågs vara viktiga faktorer. Att etablera, utveckla och upprätthålla en 

relation anser Hård af Segerstad (2002) vara den viktigaste uppgiften för att 

kommunikationen ska fungera vilket även styrktes av Johansson et al., (2012) och Sundin 

et al., (2001) som menade att relationen mellan patienten och sjuksköterskan ansågs vara 

av största vikt för en god kommunikation och att den var beroende av hur väl 

sjuksköterskan och patienten kände varandra. Författarna anser att första intrycket ligger 

till grund för den förestående relationen. Sjuksköterskan bör därför tänka på att relationen 

med patienten kan påverkas negativt av till exempel ett stressigt första intryck. Även 

kontinuitet anses kunna vara av stor vikt för att etablera en god relation då detta underlättar 

möjligheten att lära känna varandra. För att skapa kontinuitet i vården kan teamarbetet som 

tillämpas i dagens sjukvård, att en läkare, sjuksköterska och undersköterska ansvarar för en 

viss patient, anses vara mer optimalt. Inom denna patientgrupp skulle kontakten behöva 

hållas mer strikt så att endast vårdteamet träffar och kommunicerar med patienten. Genom 

detta skulle relationen mellan parterna kunna stärkas. 

 

Röstläge och kroppsspråk 

 

Inom sjukvården är det för sjuksköterskan en förutsättning att kommunicera klart och 

tydligt och lyssna aktivt för att identifiera det som situationen kräver (Chant et al., 2002). 

Genom att sjuksköterskan använder sig av ett anpassat tonfall, en anpassad röstvolym, ett 

långsamt tal och endast ställde en fråga i taget till patienten underlättades 

kommunikationen (Johansson et al., 2012; Sundin & Jansson, 2003; Sundin et al., 2002). 

Sorgligt nog går det i många fall att se att sjuksköterskans tonfall förändras, som att de 

talar till ett barn, och att röstvolymen höjs i kommunikationen med patienter med expressiv 

afasi. Detta kan antas bero på att sjuksköterskan tror att patienten inte förstår eller inte hör. 

Oavsett arbetsförhållanden bör sjuksköterskan alltid anpassa sin kommunikation och inte 

låta vare sig stress eller humör påverka konversationen med patienten i negativ riktning.  

 

Kommunikationen främjades ytterligare då den förtydligades genom sjuksköterskans 

kroppsspråk och var i vissa fall mer användbart än verbalt språk (Sundin & Jansson, 2003; 

Sundin et al., 2002). Vikten av kroppsspråket anses även av Eide och Eide (2009) spela en 

viktig roll i den verbala kommunikationen mellan människor. Genom kroppsspråket 

avspeglades sjuksköterskans välvilja gentemot patientens motivation till sin 

kommunikation vilket fick patienten att känna sig sedd (Sundin & Jansson, 2003; Sundin et 

al., 2002). Eide och Eide (2009) understryker dock att kroppsspråket måste tolkas och att 

det därför är viktigt att komma ihåg att uppfattningen och tolkningen sällan är helt precisa. 

Ändå är det för sjuksköterskan viktigt att ha i åtanke att kroppsspråket är mycket talande 
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och att i kommunikationen med patienten t.ex. blicka på klockan kan antyda att 

sjuksköterskan är stressad.  

 

Integritet och autonomi 

 

Värnandet om patientens autonomi ansågs vara en viktig del då 

kommunikationssvårigheten var uppenbar vid afasi. Att fråga patientens närstående eller 

annan personal om patientens mående, sågs i många fall som den enklaste vägen men 

därmed inte sagt den bästa vägen. Icke att förglömma var dock att patienten var ensam om 

den verkliga upplevelsen. Genom att involvera och informera patienten om dennes vård 

togs det hänsyn till patientens autonomi (Hemsley et al., 2012). Patienters åsikter av att låta 

familjemedlemmar närvara i omvårdnaden var mycket individuell, en del ansåg att de 

främjade deras kommunikationsförmåga medan andra såg dem som ett hinder (Howe et al., 

2008). Författarna anser att lita på familjemedlemmars ord skulle kunna innebära felaktig 

information om t.ex. patientens mående och behov vilket skulle kunna leda till negativa 

konsekvenser för patientens vård. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan är lyhörd för 

patientens uttryck, detta för att minimera feltolkningar och felaktiga åtgärder. 

Sjuksköterskan bör ha i åtanke att alla patienters kommunikation inte främjas av 

familjemedlemmars närvaro. Det är därför viktigt att sjuksköterskan vågar be 

familjemedlemmar att för en stund avvika så att kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och patienten kan ske ostört.  

 

Frustration hos sjuksköterskan 

 

Enligt Hemsley et al., (2012) och Hemsley et al., (2001) upplevde sjuksköterskorna 

frustration i samtal med patienterna när de inte förmådde förstå patientens budskap. I dessa 

situationer avlägsnade sig sjuksköterskan en stund i syfte att dämpa frustrationen. Viktigt 

att ha i åtanke är att även patienten kan känna frustration över att inte kunna göra sig 

förstådd, därför kan det anses än viktigare att sjuksköterskan inte överger patienten i dessa 

situationer. Om sjuksköterskan inte lyckas förstå det patienten vill förmedla kan en kollega 

med fördel involveras, dock bör sjuksköterskan vara ärlig med detta för att undvika att 

patienten ska känna sig förbisedd och kränkt.  

 

Informationsvägar 

En viktig del för att behålla kontinuiteten i vården var rapportering av patientens 

kommunikationssvårigheter, detta genom att missförstånd mellan patienten och 

sjuksköterskan undveks (Hemsley et al., 2001). Med tanke på detta anser författarna att det 

är viktigt att sjuksköterskan är medveten om kommunikationssvårigheterna innan hen 

träffar patienten för att kunna vara förberedd och anpassa kommunikationen utifrån 

individens behov. Patientens kommunikationsförmåga bör av sjuksköterskan ses som en 

grundläggande del i rapporteringen. Ovetskap om patientens nedsatta 

kommunikationsförmåga skulle kunna påverka patientens första intryck av sjuksköterskan 

negativt och därmed försämra möjligheten till en god kommande relation. Rapportering är 

också av stor betydelse för att undvika att patienten upprepade gånger ska behöva utsättas 

för situationer där sjuksköterskor är omedvetna om dess kommunikationssvårigheter 

eftersom detta kan vara mycket förnedrande för patienten.  

 

Tid, uppmuntran och sinnesstämning 

Patienter med afasi kräver mer tid för att göra sig förstådda vilket kan innebära att 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten inte blir lika bra som med personer som har 
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en adekvat kommunikationsförmåga. Sjuksköterskan har enligt Chant et al., (2002) ofta för 

kort tid på sig för att skapa kontakt och bilda sig en uppfattning om patienten och dennes 

situation. Författarna menar på att detta således skulle kunna inverka negativt på patientens 

vård. Som sjuksköterska är det därför av stor vikt att disponera tiden väl i strävan efter en 

jämlik vård.  

 

Slutsats 

Studier har visat att kommunikationen med patienter med afasi påverkas av olika faktorer. 

Miljö, bemötande, kunskap, tid, uppmuntran, sinnesstämning samt betydelsen av melodi 

och rytm utgör några av dem. Dessa faktorer inverkar både på sjuksköterskans och 

patientens förmåga att kommunicera och kan på olika sätt bidra till att den underlättas. De 

optimala förutsättningarna för en god kommunikation utgörs bl.a. av sjuksköterskans 

bemötande där hen bekräftar patientens jämlikhet och bemöter patienten med respekt. En 

relation som bygger på förtroende och tillit är av stor betydelse och likaså att 

sjuksköterskan besitter kunskaper om afasi och dess konsekvenser för kommunikationen 

utgör viktiga faktorer. Sammantaget spelar därmed många olika delar in för att möjliggöra 

en god kommunikation med patienter med expressiv afasi. Med god kunskap och utökad 

kompetens kan sjuksköterskan därmed kvalitetssäkra vården och tillfredsställa patientens 

behov av vård. 

 

Förslag till framtida forskning 

Det finns mycket forskning om olika tillvägagångssätt och huruvida sjuksköterskan bör 

handla för en god kommunikation med patienten. Dock ses sällan denna kunskap tillämpas 

i praktiken. Ett framtida forskningsförslag skulle därför kunna vara att studera vad detta 

beror på t.ex. i form av intervjustudier där syftet skulle vara att studera hur 

tillvägagångssätten för en god kommunikation i större utsträckning skulle kunna tillämpas 

och ta reda på vilka faktorer som orsakar det bristfälliga användandet av dessa.
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(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Andersson, S. 

& Fridlund, 

B.  

2002 

Sverige 

 

 

The aphasic person’s 

views of the encounter 

with other people: a 

grounded theory analysis 

Syftet med denna studie var 

att skapa en teoretisk modell, 

om hur personer med afasi 

upplever mötet med andra 

människor, utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv. 

 

Intervjustudie där 12 

deltagare, varav åtta med 

expressiv afasi, intervjuades 

med en kvalitativ deskriptiv 

metod. Intervjuerna, som 

varade i ca en timme, 

genomfördes hemma hos 

deltagarna och tog form av 

fem förbestämda öppna 

frågor. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades 

ordagrant.  

n=12 

(-) 

Denna studie tydde på att interaktionen  

påverkades av känslan av emotionellt stöd i  

mötet med andra människor. Känslan av en bra  

interaktion och att personen med afasi kände att  

denne hade förmåga att klara saker stärkte 

personens självkänsla och syn på sig själv. En  

blockerad interaktion ledde således till en sänkt  

självkänsla och därmed en känsla av uppgivenhet 

och ovisshet. Patienterna uppgav att ett bra stöd  

från sjuksköterskan inverkade positivt på deras 

självförtroende. Patienterna upplevde det svårt 

 att konversera med mycket folk i omgivningen.  

De upplevde det även svårt att konversera med  

personer som de inte hade någon relation till. 

K 

II 

Belin, P., 

Van 

Eeckhout, P., 

Zilbovicius, 

M., Remy, P., 

Francois, C., 

Guillaume, 

S., Chain, F., 

Rancurel, G. 

& Samson, 

Y. 

1996 

Frankrike 

 

 

 

 
 

Recovery from nonfluent 

aphasia after melodic 

intonation therapy: a PET 

study 

Syftet var att studera 

huruvida hjärnaktiviteten hos 

patienter med expressiv samt 

global afasi påverkas av 

normal verbal stimuli jämfört 

med MIT (melodi-intonerad 

terapi).  

Hjärnaktiviteten i bl.a. 

Broca’s och Wernicke’s area 

jämfördes efter MIT-

behandling hos sju 

högerhänta patienter med 

afasi. Detta genom att, mha. 

MRI och PET 

(positronemissionstomografi) 

mäta cerebralt blodflöde 

(CBF). CBF mättes under 4 

olika förutsättningar: 

vilandes, lyssnandes till 

högläsning av ord med 

normal intonation, repetera 

orden efter att ha lyssnat på 

högläsning av ord med 

normal intonation, lyssna till 

nya ord med MIT-liknande 

intonation och sedan repetera 

orden med samma intonation. 

n=7 

(-) 

En signifikant ökning av CBF i  

vänster hemisfär i Broca´s area sågs under MIT  

med repetition av orden med samma intonation.  

jämfört med endast en liten ökning i vänster  

hemsifär med de andra förutsättningarna.  

Behandling med MIT med repetition av orden  

med samma intonation visade sig ha effekt då det 

gick att se en ökning av antal korrekt upprepade  

ord hos deltagarna jämfört med normal verbal  

stimuli. 

K 

II 

 

                                                            Bilaga I 



      

 28     

 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bonakdarpou

r, B., 

Eftekharzade

h, A. & 

Ashayeri, H. 

2003 

Iran 

Melodic intonation therapy 

in Persian aphasic patients 

Syftet var att undersöka 

effekterna av 15 sessioner av 

Melodic Intonation Therapy, 

(MIT) hos patienter med 

afasi: huvudsakligen 

meningslängd, antal korrekt 

uttalade ord och förmåga att 

uttala ord och i andra hand 

att ha ordförståelse.  

Sju högerhänta patienter som 

drabbats av expressiv afasi 

ingick i studien där man 

använde sig av en 

förbehandling (utan MIT) 

och efterbehandling (med 

MIT). Resultaten mättes två 

gånger per behandling (före 

och efter). Patienterna fick 

berätta en historia utifrån en 

presenterad bild. Deras 

output spelades in och 

analyserades. MIT-

behandlingen pågick tre till 

fyra dagar i veckan under en 

månad.  

n=7 

(-) 

Observationerna under behandlingssessionerna  

visade att alla patienter med hjälp av en melodisk  

intonation kunde repetera avsevärt fler ord med  

en förbättrad språkproduktion. Att förlänga  

pauser mellan orden till minst 1 sekund  

förbättrade också förmågan till att uttrycka  

meningar. Att läsa och skriva (stava till diktering, 

identifiering av ord och igenkänning av symboler  

och ord) visade ingen signifikant förbättring efter  

MIT. 
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Hemsley, B., 

Balandin, S. 

& Worrall, L. 

2012 

Australien 

 

 

 

 

 

 

Nursing the patient with 

complex communication 

needs: time as a barrier and 

a facilitator to successful 

communication in hospital 

Syftet med denna studie var 

att undersöka sjuksköterskors 

uppfattning om ”tid” som ett 

hinder eller hjälpmedel för en 

effektiv kommunikation vid 

interaktion med patienter 

med komplexa 

kommunikationsbehov. 

Intervjubaserad studie där 15 

sjuksköterskor från två olika 

sjukhus intervjuades 

angående sina erfarenheter 

av att kommunicera med 

patienter som hade någon 

form av 

kommunikationssvårigheter. 

Intervjuerna pågick mellan 

20-45 minuter. 

Kompletterande intervjuer 

genomfördes vid behov. 

Intervjuerna transkriberades 

därefter ordagrant.  

n=15 

(-) 

Mer än hälften av sjuksköterskorna såg tiden  

som en tillgång för kommunikationen.  

Sjuksköterskor som spenderade mer tid till att 

kommunicera var medvetna om vikten av  

patientens rätt till en god autonomi och att det  

togs hänsyn till den genom att involvera  

patienten i sin vård. En tredjedel av  

sjuksköterskorna såg dock tiden som ett hinder  

för kommunikationen och att tidsbristen  

förhindrade interaktion med patienten. En person  

som hade en kraftigt nedsatt förmåga att kunna  

uttrycka sig misstogs ofta för att ha en  

intellektuell nedsättning. Sjuksköterskans  

inställning var viktig för en god kommunikation  

och att hen använde olika tillvägagångssätt för att  

kommunikationen skulle lyckas. Att upprepa vad 

patienten sagt, gestikulera, prata långsamt och  

använda enkla ord var faktorer som kunde  

underlätta förståelsen i kommunikationen. Det  

var inte ovanligt att sjuksköterskan lämnade  

patienten en stund när hen inte lyckades förstå  

vad patienten ville förmedla. Detta var ofta  

associerat med en känsla av skam, förfäran och  

frustration hos sjuksköterskan och en undran om  

hen gjort allt som kunnat göras för patienten. Då  

sjuksköterskan var tålmodig och prioriterade  

kommunikationen sparades i det långa loppet tid  

då kommunikationen underlättades av detta. 

Även en mer bekant relation främjade  

kommunikationen. 
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(bortfall) 
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Kvalitet 

Hemsley, B., 

Sigafoos, J., 

Balandin, S., 

Forbes, R., 

Taylor, C., 

Green, V., A. 

& Parmenter, 

T. 

2001 

Australien 

Nursing the patient with 

severe communication 

impairment 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningsförmåga vid 

kommunikation med 

patienter med svåra 

kommunikations-

nedsättningar. 

 

Intervjustudie där 20 

sjuksköterskor på fyra olika 

sjukhus berättade hur de 

upplevde kommunikationen 

med patienter med 

kommunikationssvårigheter 

och vilka faktorer som 

förbättrade/försämrade 

denna. Intervjuerna, som var 

av kvalitativ deskriptiv 

metod, pågick i snitt 90 

minuter. Intervjuerna 

transkriberades. 

N=20 

(-) 

Sjuksköterskorna ansåg att faktorer som tålamod 

och en tyst och främjande miljö var nödvändiga  

för en god kommunikation. Att ha förmåga att  

kunna tolka patientens icke-verbala uttryck så  

som ansiktsuttryck, kroppsspråk och ögonens  

utstrålning påverkade kommunikationen i positiv 

riktning. Sjuksköterskan använde sig av tecken 

 för att kommunicera, t.ex. en blinkning för ja och två  

för nej, vara både positivt och negativt. Positivt  

då kommunikationen möjliggjordes och negativ  

då sjuksköterskor använde olika tecken för  

samma innebörd vilket förvirrade patienten.  

Många sjuksköterskor ansåg att begränsade  

möjligheter till kommunikation berodde på  

tidsbrist och att antingen sjuksköterskan eller  

patienten kände frustration eller stress.  

Information om patientens  

kommunikationsförmåga var önskvärd 

för att veta hur hen skulle kunna förhålla sig till  

patienten och för att behålla kontinuiteten i  

vården genom att undvika missförstånd mellan 

sjuksköterskan och patienten. Att ta hjälp av  

patientens närstående för att få information om  

dennes kommunikationssvårigheter underlättade 

kommunikationen. 
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(bortfall) 
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Howe, T., 

Worrall, L. & 

Hickson, L. 

2008 

Australien 

 

 

 

 

 

 

 

Interviews with people 

with aphasia: 

Environmental factors that 

influence their community 

participation 

Syftet var att utforska 

huruvida miljöfaktorer 

hindrade eller stödde 

deltagandet och 

gemenskapen hos vuxna med 

afasi. 

Semi-strukturerade 

djupintervjuer utfördes på 25 

vuxna med afasi efter stroke. 

Intervjuerna varade mellan 

75-235 minuter och spelades 

in samt transkriberades 

därefter ordagrant.  

N=25 

(-) 

Resultatet från studien visade att det som  

utgjorde hinder var när; personer inte  

inkluderade deltagarna i konversationer, pratade  

för fort, inte gav deltagarna tid, inte lyssnade, 

dumförklarade dem eller behandlade dem som  

barn, inte gav respekt, inte hade tålamod 

eller kunskap om afasi och att det var stökigt i  

omgivningen med mycket ljud runtomkring. Det  

som underlättade kommunikation visade sig vara; 

att tala långsamt, ha tålamod, bra bemötande i  

form av t.ex respekt och bekymmerslöshet,  

närvaro av familjemedlemmar samt närvaro av  

en hund. Närvaron av familjemedlemmar  

utgjorde också hinder för kommunikationen. 
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Johansson, 

M., Carlsson, 

M. & 

Sonnander, 

K. 

2012  

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Communication 

difficulties and the use of 

communication strategies: 

from the perspective of 

individuals with aphasia 

Syftet var att undersöka hur 

personer med afasi upplevde 

det att konversera, hur de 

hanterade 

kommunikationssvårigheter 

och hur de upplevde sin och 

konversationspartnerns 

användning av 

kommunikationsstrategier.  

11 personer med afasi deltog 

i semi-strukturerade 

intervjuer som spelades in för 

att fånga både den verbala 

och icke-verbala 

kommunikationen hos 

deltagarna. Intervjuerna 

varade mellan 50-145 

minuter och transkriberades 

ordagrant. Dessutom 

noterades den icke-verbala 

kommunikationen i 

transkriberingen.  

N=11 

(-) 

Resultatet visade att personer med afasi förde  

färre konversationer efter att de drabbats av afasi  

och att de pratade med sin familj och nära vänner 

i mindre utsträckning än tidigare. Vissa av  

deltagarna upplevde att de pratade om samma  

saker och hade samma samtalsämnen som  

tidigare, medan andra ansåg sig ha få  

konversationer över huvudtaget. Vissa uppgav att 

de inte längre uppskattade att föra en 

konversation över huvud taget medan det för  

andra var både roligt och blandat med sorg då de  

gjorde framsteg i konversationerna. De flesta  

uppgav att det var svårast att konversera med  

någon de inte kände. Ilska, förtvivlan, sorg och  

uppgivenhet var känslor som ofta uppkom hos  

deltagarna men också glädje, återhämtningskraft  

och hopp förekom. De faktorer som utgjorde  

hinder för en god kommunikation var trötthet,  

stress och smärta. Att vara alert och glad  

underlättade istället kommunikationen.  

Bemötande visade sig vara en viktig faktor för 

kommunikationen samt hur man pratade t.ex.  

snabbt eller långsamt, med eller utan accent. 

Kunskap om afasi och dess konsekvenser var 

också viktigt för att underlätta kommunikationen. 

Att använda sig av gester och anpassa talet,  

som tonfallet och röstvolymen var av stor vikt,  

men kunde också utgöra ett hinder om de  

överdrevs. Resultatet visade även att relationen  

mellan deltagaren och sjuksköterskan och en  

reduktion av antalet personer som deltog i  

konversationen utgjorde en viktig faktor för en  

god kommunikation samt en avslappnad miljö.  

K 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

LaFrance, L., 

Garcia, L., J. 

& Labreche, 

J.  

2006  

Kanada 

 

 

 

 

 

The effect of a therapy dog 

on the communication 

skills of an adult with 

aphasia 

Syftet med denna studie var 

att undersöka effekten av den 

verbala och icke-verbala 

kommunikationsförmågan, 

hos en enskild deltagare med 

afasi, i sociala situationer, 

vid närvaro av en hund 

och hundförare under 

promenader tillbaka till 

avdelningen. 

Datainsamling genomfördes 

genom att observera 

deltagarens interaktion med 

patienter, personal eller 

förbipasserande när 

deltagaren förflyttade sig 

tillbaka till avd. efter terapin 

antingen med hjälp av 

vaktmästaren, hundföraren 

(utan hund) och hundföraren 

med hunden.  

N=1 

(-) 

Både verbal- och icke-verbal kommunikation  

förbättrades vid närvaro av en hund. Den verbala 

kommunikationen innefattade skratt, försök i att  

uttrycka ord, produktion av enstaka ord samt  

produktion av yttranden och meningar. Gester,  

nickningar, leenden, ögonkontakt samt  

uppmärksamhet riktad mot mötande personer  

ingick i den icke-verbala kommunikationen.  

Närvaron av en hund förbättrade deltagarens  

allmänna känsla av glädje och välbefinnande.  

Vid avsaknad av hundens närvaro avtog den  

verbala och icke-verbala kommunikationen.  

  

P 

III 

Macauley, 

B., L.  

2006  

USA 

 

 

 

 

 

 

Animal-assisted therapy 

for persons with aphasia: A 

pilot study 

Syftet med detta 

forskningsprojekt var att 

undersöka effekterna av 

talspråket vid djurassisterad 

terapi (AAT), och att jämföra 

hur effektivt talet blir vid 

djurassisterad terapi med 

traditionell talträning för 

personer med afasi. 

3 deltagare gick i traditionell 

talträning i 8 veckor á 30 

minuter följt av 8 veckors 

djurassisterad talterapi á 30 

minuter. Deltagarna fyllde i 

en enkät som skattade deras 

motivation och inställning till 

terapin. WAB (Western 

Aphasia Battery), ett 

mätinstrument för 

språkfunktionen användes. 

Både WAB och enkäterna 

fylldes i före, under, och 

efter de olika terapierna. 

N=3 

(-) 
Alla deltagare nådde eller överskred de uppsatta 

mål som fanns (målen framgick inte i studien). 

Vid behandling med AAT förbättrades 

språkfunktionen. AAT ansågs vara mer effektiv 

än vad traditionell talterapi var. Vid AAT ansåg 

deltagarna att aktiviteterna var roligare och mer 

intressanta och motivationen till att delta ökade 

vid denna typ av terapi. 

 

 

P, K 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Nyström, M. 

2009 

Sverige  

 

 

 

 

 

 
 

Professional aphasia care 

trusting the patient’s 

competence while facing 

existential issues 

Syftet med studien var att 

genom att studera fenomenet 

kring professionell afasivård 

utifrån patienters perspektiv 

kunna tillgodogöra sig 

expertkunskap om talterapi. 

Intervjubaserad 

fenomenologisk metod med 

nio deltagare som hade 

expressiv och impressiv 

afasi. Öppna, djupgående 

frågor tillämpades i 

intervjuerna och även 

dagböcker, två biografier och 

andra texter utgjorde data för 

studien. Deltagarna ombads 

dela med sig av sina 

erfarenheter av professionell 

vård.  

n=9 

(-) 

Studien visade att det var viktigt att fortsätta  

prata med patienten även om hen inte kunde  

svara. För att minska risken för att patienten  

skulle känna sig isolerad behövde sjuksköterskan 

veta hur patienten på bästa sätt kunde delta i  

vården. Kommunikationen kunde underlättas  

genom att reducera antalet personer som deltog i 

konversationen och minska störande ljud i 

patientens omgivning. Lyhördhet visade sig 

kunna gynna kommunikationen.  Ett uppriktigt  

och ärligt bemötande från sjuksköterskan ingav  

förtroende och stärkte patientens självkänsla och 

resulterade i att patienten i högre utsträckning 

vågade prata. En ärlig inbjudan till konversation  

och att visa ett genuint intresse i att vilja hjälpa  

och vårda patienten underlättade kommunikationen. 

Patienter uttryckte att de kände sig exkluderade  

och förolämpade då sjuksköterskan talade över  

huvudet på dem vilket fick negativa  

konsekvenser för kommunikationen. Långsamt 

tal och att använda sitt kroppsspråk gynnade  

kommunikationen. Att stödja patientens försök  

till att kommunicera stärkte patientens  

motivation.      

K 

II 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Stahl, B., 

Kotz, A., S., 

Henseler, I., 

Turner, R. & 

Geyer, S. 

2011 

Tyskland  

 

 

 

 

Rhytm in disguise: why 

singing may not hold the 

key to recovery from 

aphasia 

Syftet var att bedöma den 

relativa betydelsen av 

melodi, rytm och sångtext-

minne för talproduktionen 

hos patienter med icke-

flytande afasi. 

Studien utfördes på fem olika 

rehabiliteringscenter. 17 

strokepatienter med afasi 

deltog varav tio stycken var 

diagnostiserade med 

expressiv afasi. Tre 

experimentella metoder 

tillämpades utifrån melodisk 

intonation, rytmiskt och 

arytmiskt tal i samband med 

att deltagarna fick sjunga 

eller tala till playback med 

förinspelad bakgrundsröst.  

Detta testades vid två olika 

tillfällen. Deltagarna 

spelades in och tolkades av 

två logopedstudenter och 

forskare.    

n=17 

(-) 

Denna studie visade att rytmiskt tal hade positiv  

inverkan på talproduktionen. Även  

sångtext-minne hade positiv inverkan för  

språkfunktionen, oavsett om texten sjöngs eller  

pratades. Studien visade också att åldern hade en  

avgörande roll för minnet vid språkproduktionen.  

Melodisk intonation i sig sågs inte ha någon  

effekt vad gäller talproduktionen.  

 

P 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sundin, K.. & 

Jansson, L. 

2003 

Sverige 

 

 

 

 

 
 

‘Understanding and being 

understood’ as a creative 

caring phenomenon – in 

care of patients with stroke 

and aphasia 

Syftet med studien var att 

belysa betydelsen av att 

förstå och att göra sig 

förstådd i vården av en 

patient med afasi efter stroke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 till 25 minuters 

filminspelning av 

vårdsituationer med 

sjuksköterskor och patienter 

med afasi efter stroke 

genomfördes utifrån en 

fenomenologisk – 

hermeneutisk metod. 

Metoden valdes då den 

ansågs vara lämplig för att 

kunna fånga situationen så att 

sjuksköterskan i en senare 

intervju skulle kunna berätta 

så detaljerat som möjligt om 

hennes och patienternas 

erfarenhet och uppfattningar 

om kommunikationen i 

vårdsituationen.  

n=8 

(-) 

Beröring visade sig vara av stor vikt då det  

skapade den trygghet som patienten behövde för 

att våga kommunicera och be om hjälp. Beröring 

fungerade även som en form av tyst dialog som  

ansågs vara användbar i kommunikationen  

mellan sjuksköterskan och patienten.  

Ansiktsuttryck och ögonkontakt var ytterligare  

delar som lyftes fram i studien då dessa skapade  

en känsla av lugn, säkerhet och trivsel och  

därmed fick patienten att slappna av. Likaså  

framhölls vikten av rätt tonläge, volym och ett  

öppet kroppsspråk samt att visa patienten respekt 

genom att sätta sig själv i samma höjd med 

patienten. Att skapa en avslappnad och hemlik  

miljö genom att småprata och inte kräva något  

svar av patienten gynnade kommunikationen. Då  

patienten fick mer tid och sjuksköterskan inte  

tjatade gavs patienten utrymme till att  

koncentrera sig utan avbrott vilket resulterade i  

en gynnad kommunikation. Då sjuksköterskan  

visade sitt intresse kände patienten att det var  

värt ansträngningen att försöka kommunicera. 

K 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sundin, K., 

Jansson, L. & 

Norberg, A. 

2002 

Sverige 

 

 

 

 
 

Understanding between 

care providers and patients 

with stroke and aphasia: a 

phenomenological 

hermeneutic inquiry 

Syftet var att beskriva 

betydelsen av 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av att förstå 

patienter med afasi efter 

stroke i kommunikationen 

Sjuksköterskorna filmades 

tillsammans med de 

deltagande patienterna (en åt 

gången) medan de 

konverserade om olika 

bilder. Intervjuerna med 

sjuksköterskorna varade i 50 

till 70 minuter och 

genomfördes efter 

filminspelningarna. 

Sjuksköterskorna fick frågor 

om deras samt patienternas 

erfarenheter, handlingar, 

känslor, tankar och 

intensioner. Intervjuerna 

transkriberades och 

tolkningen av 

transkriberingen 

genomfördes utifrån en 

fenomenologisk-

hermeneutisk metod.    

n=11 

(-) 

Att använda sig av olika strategier såsom att ge  

patienten tid, ha tålamod och ställa en fråga i  

taget visade sig underlätta kommunikationen. Tid 

 ansågs också utgöra både ett hinder och en 

 tillgång. Lyhördhet och medvetenhet om  

patientens kamp för att göra sig förstådd innebar  

att de båda parterna kunde bekanta sig och  

utveckla en förbättrad kommunikation. Att  

uppmuntra med hjälp av humor skapade en  

avslappnad miljö samt reducerade glappet mellan 

professionalitet och patient. Kunskap om afasi  

och dess konsekvenser var en förutsättning för att 

möjliggöra en god kommunikation. Småprat och 

en medierad positiv atmosfär som ingav hopp 

ansågs vara viktigt.     

K 

I 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sundin, K., 

Jansson, L. & 

Norberg, A. 

2000 

Sverige  

Communicating with 

people with stroke and 

aphasia: understanding 

through sensation without 

words 

Syftet var att beskriva 

betydelsen av att 

kommunicera med patienter 

som hade stroke och afasi. 

Intervjubaserad 

fenomenologisk-

hermeneutisk metod. 

Intervjuer med tio 

sjuksköterskor genomfördes 

som varade mellan 30-60 

minuter och transkriberades 

ordagrant. Deras erfarenheter 

från olika situationer med 

afasipatienter lyftes fram 

angående vad som var svårt 

respektive lätt i 

kommunikationen med en 

afasipatient samt hur de 

förstod och hur de blev 

förstådda av patienterna. 

Sjuksköterskorna som 

intervjuades i studien hade 

lång erfarenhet av att 

kommunicera med stroke – 

och afasipatienter. 

n=10 

(-) 

Kommunikationen ansågs vara svår, men viktig.  

Närheten mellan sjuksköterskan och patienten  

ledde till att de kunde utväxla känslor. För att  

gynna en god kommunikation ansåg  

sjuksköterskorna även att det lönade sig att  

lyssna på sina inre känslor och förnimmelser och 

på så sätt vara ett med patienten och därmed  

uppnå förståelse för varandra. Beröring visade  

sig också gynna förståelsen då känslor överfördes 

genom fysisk kontakt. Att hålla patientens hand  

eller stryka patientens kind, att bemöta patienten  

som en unik, jämlik och värdig människa skapade  

också förutsättning för en god kommunikation.  

Patienten skulle bemötas som en unik människa. 

Sjuksköterskan skulle inte prata med eller  

behandla patienten som om hen var en  

patientgrupp (afatiska personen).  

Sjuksköterskorna visade patienten att de hade tid  

och skapade en lugn och avslappnad miljö så att  

patienten kände att det var värt besväret att  

försöka kommunicera. Kroppsspråket visade sig  

också vara en viktig del i kommunikationen och  

sa ibland mer än ord. Framförallt var patientens  

uttryck i ögonen viktiga.  

 

  

K 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sundin, K., 

Norberg, A. 

& Jansson, L. 

2001 

Sverige  

The meaning of skilled 

care providers´ 

relationships with stroke 

and aphasia patients 

Syftet med studien var att 

beskriva betydelsen av 

sjuksköterskornas erfarenhet 

av vårdrelationen med 

patienter med stroke och 

afasi.  

Intervjubaserad 

fenomenologisk-

hermeneutisk metod där fem 

sjuksköterskor på en 

rehabiliteringsavdelning 

delgav sitt perspektiv om sig 

själva som sjuksköterskor, 

sitt arbete och sin uppfattning 

om personer med stroke och 

afasi. Intervjuerna, som 

varade i 30 till 60 minuter, 

spelades in och 

transkriberades därefter 

ordagrant. 

n=5 

(-) 

En jämlik och värdig relation mellan patienterna  

och sjuksköterskan var av största vikt. En icke- 

verbal kommunikation var av stor betydelse för 

att kunna skapa en god relation vilket fick  

patienterna att känna sig bekväma och därmed  

våga uttrycka sina behov och önskningar. Att  

skapa förtroende och tillit hos patienten utgjorde  

grunden för en bra relation och integritet,  

autonomi och säkerhet gynnades. Vidare fann  

man i resultatet att närhet och lyhördhet var två  

viktiga faktorer som underlättade  

kommunikationen. Humor visade sig ha en  

positiv inverkan på kommunikationen och att  

behandla patienten så som sjuksköterskan själv  

önskar bli behandlad hade också en positiv  

inverkan på kommunikationen. Lugn var  

grundläggande för att bygga en god relation och 

främja en ändamålsenlig vård.  

  

K  

I 

 

 
Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011, s 94). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd multicenterstudie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma 

statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 
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