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Abstrakt 

Kommunikation finns alltid närvarande i mellanmänskliga möten. Afasi innebär 
att språkförmågan är nedsatt på flera sätt och kan påverka hörförståelse, läsning, 
muntlig kommunikation, språk och skrivande. Personer med afasi är en sårbar 
grupp och svårigheter att kommunicera har en betydande påverkan på deras 
livskvalitet, varför ökad förståelse är viktig. Syftet med studien var att beskriva 
upplevelsen av kommunikation hos personer med afasi. Den systematiska 
litteratursökningen resulterade i nio vetenskapliga studier som kvalitetsgranskades 
och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att personer 
med afasi upplevde frustration, att det sociala livet och självbilden förändrades, 
samt att strategier, hjälpmedel och förståelse var viktigt för att kunna känna hopp 
om förbättring och acceptans för sin nedsättning. För att uppleva god 
kommunikation var det viktigt att få tillräckligt med tid i samtal samt att bli 
bemött med intresse och förståelse. För att uppnå detta rekommenderas 
vårdpersonal att bedriva personcentrerad omvårdnad med ett holistiskt synsätt 
som uppmärksammar personers individuella behov. 
 

Nyckelord: Afasi, kommunikation, kommunikationssvårigheter, upplevelser, 
kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, omvårdnad  
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Betydelsen av hälsa varierar från person till person och kan beskrivas på många olika sätt 

(Long & Baxter, 2001). En av de mer spridda och accepterade definitionerna av hälsa har 

utformats av Världshälsoorganisationen (WHO, 1946). Hälsa beskrivs då vara ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast som frånvaro av sjukdom 

eller funktionsnedsättning. WHO (1986) beskriver också hur hälsa är något som skapas av 

människan och upplevs överallt i det vardagliga livet. Studier har visat på samband mellan 

kommunikation och upplevd hälsa (Street Jr, Makoul, Arora & Epstein, 2009; Zani, Marcon, 

Tonete & de Lima Parada, 2014), samt att kommunikationen även kan påverka personers 

livskvalitet (Kerr, Engel, Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel, 2003).  

Att kommunicera kan förstås som handlingen att utväxla betydelser mellan varandra genom 

att använda symbolik och genom ömsesidig tolkning av budskap (Zani et al., 2014). Vidare 

menas att kommunikation alltid finns närvarande i mellanmänskliga möten, antingen 

medvetet eller omedvetet och innebörden av kommunikation är kopplad till det sammanhang 

där kommunikationen utspelar sig. Kommunikation kan antingen vara verbal eller icke-verbal 

(McCabe, 2004; Zani et al., 2014): verbal kommunikation innefattar talförmåga och 

skrivspråk medan den icke-verbala kommunikationen visas genom beteenden vilka inte 

uttrycks i ord. Exempel på detta är gester, tystnad, ansiktsuttryck och kroppsställning (Zani et 

al., 2014).   

Zani et al. (2014) menar att patienters kommunikation med vårdpersonal blir essentiell för att 

kunna förmedla sina behov. När kommunikationen inte fungerar kan det leda till stress, oro 

och förändrat stämningsläge. Det visades även att kommunikation med vårdpersonal är en 

viktig del i återhämtningsprocessen. Kommunikationen betraktas av vårdpersonal som ett 

grundläggande verktyg inom hälso- och sjukvård och finns närvarande vid alla handlingar 

med patienter och närstående (ibid.). Oavsett patientgrupp är en god kommunikation med 

patienter förenligt med god omvårdnad (Finke, Light & Kitko, 2008). För effektiv 

kommunikation är det viktigt att förmågan till kommunikation finns hos bägge parter, vilket 

kan vara ett problem vid kommunikationsnedsättningar (ibid.).  

Berthier (2005) beskriver att afasi är en störning som på flera sätt försämrar språkförmågan 

genom att påverka personens hörförståelse, läsning, muntliga kommunikation, språk och 

skrivande. Hjärnskador som orsakar afasi kan även förändra andra funktioner som påverkar 

kommunikationen, exempelvis det kortsiktiga minnet och förmågan till uppmärksamhet. Det 

är viktigt att känna till att afasi inte beror på förlångsammad mental funktion eller 
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intellektuell- och psykisk störning (Ispahany, 2012). Personer med afasi har nedsatt eller helt 

förlorat sin förmåga att tolka och formulera språk, detta beror på att den språkdominanta delen 

av hjärnan har skadats (ibid.).  

Av alla som har afasi har omkring 80 procent fått det till följd av ischemisk stroke och hos 

alla som drabbas av stroke uppträder afasi som funktionsnedsättning i 21-38 procent av fallen 

(Berthier, 2005). Detta gör stroke till den absolut mest vanliga orsaken till afasi (Simmons-

Mackie, Raymer, Armstrong, Holland & Cherney, 2010). Vid stroke finns en ökad risk att 

drabbas av tilläggssvårigheter som kan försvåra både verbal och icke-verbal kommunikation 

såsom förlamning, tinnitus och dyspraxi (Kearney, 2014). Andra orsaker till afasi är till 

exempel traumatiska hjärnskador och hjärntumörer (Simmons-Mackie et al., 2010).  

Beroende på vilken del av hjärnan som skadats och vilka symptom som påvisas delas afasi in 

i olika typer (Kang et al., 2010). För att fastslå typ av afasi får personen sin språkliga förmåga 

testad. Den vanligaste och samtidigt mest allvarliga typen är den globala afasin vilken 

beräknas utgöra 20-40 procent av alla som drabbas (ibid.). Vid global afasi är samtliga delar 

av språket så nedsatt i förmåga att det inte längre finns något tydligt mönster mellan vilka 

delar av hjärnan som är skadade (Ho, Weiss, Garrett & Lloyd, 2005). Återhämtning efter afasi 

är till viss del möjlig, framför allt under det första året då nedsättningen oftast förändras till en 

något mildare grad för att därefter stagnera (Berthier, 2005). 

Simmons-Mackie et al. (2010) menar att afasi inte bara påverkar den som drabbats av skadan 

utan även personens närstående. Vidare beskrivs att afasi kan leda till konsekvenser som 

ensamhet, rollförändringar, minskad autonomi samt stigmatisering. Hur förändringar upplevs 

av personer med afasi påverkas bland annat av typen av kommunikationsnedsättning och av 

individuella faktorer som exempelvis personens familjesituation, sociala roll och värderingar 

(Wallace & Bradshaw, 2011). Personer med afasi har ett bevarat tänkande trots språkliga 

begränsningar och vill bli accepterade som kompetenta individer (Nyström, 2009). Denna 

patientgrupp har behov av omvårdnad ur ett holistiskt perspektiv i det dagliga livet, med 

särskild hänsyn till kommunikationen (Brown, Worrall, Davidson & Howe, 2012).  

Enligt Swansons (1993) holistiska omvårdnadsteori formas omvårdnaden utifrån fyra 

fenomen: människa, hälsa, miljö och vård. Med människa menas de unika varelser som 

utvecklas och som visar upp sin person genom att tänka, känna och vara. Hälsa innebär att 

känna sig fri och välmående nog att kunna uttrycka känslor, tankar och allt annat som gör 
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personen till människa. Miljön är det kontext vilket människan befinner sig i, tillsammans 

med de resurser, begränsningar och krav som finns. Med vård menas utövandet av att ge 

omvårdnad och på vilket sätt det görs. Swanson (1991) uttrycker i sin teori att omvårdnad är 

ett sätt att relatera till en annan värdefull person med engagemang och ansvar baserat på 

kunskap om dennes tillstånd. Praktiskt tillvägagångssätt enligt teorin innebär att förstå och 

bekräfta patientens upplevelse genom att vara känslomässigt närvarande och tillgänglig samt 

att lyssna, ge gensvar och undvika antaganden. Vidare går teorin ut på att tolka känslor och ha 

en tilltro för patientens resurser samt att skydda och bevara patientens värdighet (Swanson, 

1991, 1993). 

I en studie av Finke et al. (2008) framkom att personer med nedsatt kommunikationsförmåga 

löper större risk för oro i samband med misslyckade försök till kommunikation. En 

litteraturstudie har visat att personer med afasi löper en ökad risk att drabbas av 

komplikationer såsom depression (Poslawsky, Schuurmans, Lindeman & Hafsteinsdóttir, 

2010). Wenke et al. (2014) menar att människor med afasi som patientgrupp kan vara kostsam 

för samhället i form av lång tid för rehabilitering. Funktionsnedsättningen har en betydande 

påverkan på individens livskvalitet, varför ökad förståelse för personer med afasi är viktig 

(ibid.). Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av kommunikation hos personer med 

afasi. 

 

Metod 

Då syftet var att beskriva upplevelser genomfördes en litteraturstudie med ett 

inifrånperspektiv. En litteraturstudie innebär att forskaren grundligt samlar och summerar 

kunskap ifrån redan befintlig litteratur inom ett specifikt ämne (Polit & Beck, 2012, s. 94). 

Endast kvalitativa studier kommer att inkluderas i den systematiska sökningen med anledning 

av att studien har som syfte att beskriva personers upplevelser. Kvalitativa studier är kopplade 

till människors subjektiva verklighet och grundas i uppfattningen att det främst är personen 

själv som kan beskriva sina upplevelser och känslor (Holloway & Wheeler, 2010, s. 6).  

Litteratursökning och kvalitetsgranskning  

Före inriktning på litteraturstudien valdes gjordes pilotsökningar för att säkerställa att det 

fanns tillräckligt med material för att genomföra studien (jfr. Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
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2011, s. 61). Inför den systematiska sökningen i PubMed användes Svensk MeSH för att hitta 

relevanta ämnesord (jfr. Willman et al., 2011, s. 70). CINAHL använder till skillnad från 

PubMed inte MeSH, istället används egna subject headings. Dessa är inte alltid samma som 

de MeSH använder, men i denna studie var ämnesorden samma i bägge databaserna (jfr. Polit 

& Beck, 2012, s. 103).   

Databaser som användes var CINAHL, PubMed, AMED samt SveMed+. Polit och Beck 

(2012, s. 100) rekommenderar databaserna CINAHL och PubMed för att hitta 

omvårdnadsrelaterad forskning. För att specificera studiens population användes inklusions- 

och exklusionskriterier (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 274). Uppsatta inklusionskriterier var att 

studien behandlade personer med afasi, var publicerad under de senaste tio åren, var skriven 

på svenska eller engelska samt var vetenskapligt granskad. Till följd av etiska överväganden 

har studier med personer under 18 år exkluderats. Forskning på särskilt utsatta grupper som 

till exempel barn bör undvikas så länge det finns andra alternativ (Polit & Beck, 2012, s. 164).  

PubMed erbjuder ingen funktion för att endast visa vetenskapligt granskade artiklar (Polit & 

Beck, 2012, s. 103), varför detta granskades manuellt för den artikel som inkluderades från 

PubMed. Detta gjordes genom att kontrollera kraven för publicering i den aktuella 

tidsskriften. De systematiska sökningar som gjordes redovisas i Tabell 1. Sökningar i AMED 

och SveMed+ genererade inga artiklar för inklusion och därför redovisas inte dessa sökningar. 

För att finna ytterligare material utfördes en manuell sökning av referenslistorna i de utvalda 

artiklarna vilket resulterade i ytterligare en artikel (jfr. Willman et al., 2011, s. 88-91). 

De ämnesord som användes i den systematiska sökningen var: aphasia, communication, 

speech disorders och qualitative research. Fritextsökningar användes när etablerade ämnesord 

inte fanns tillgängliga, såsom experience och perception. För att optimera sökningen användes 

trunkering, vilket är en metod för att bredda sökningen genom att inkludera böjningar av 

sökord. Att kombinera sökningar i fritext med ämnesord är en metod som rekommenderas för 

ett så relevant resultat av sökningen som möjligt (Willman et al., 2011, s. 76). För att 

effektivisera sökningen och kombinationen av ämnesord användes de booleska 

sökoperatorerna AND och OR (jfr. Willman et al., 2011, s. 72). 
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Tabell 1 Systematisk litteratursökning 
 

Syftet med sökning: upplevelsen av kommunikation hos personer med afasi 
 
CINAHL 2015 01 30 
Söknr *) Söktermer Begränsningar Antal 

träffar 
Antal 
valda  

1 CH Aphasia  3 308  
2 CH Communication  128 513  
3 CH Speech Disorders  7 766  
4 CH Qualitative Studies  71 654  
5 CH Narratives  8 287  
6 FT aphasia  3 876  
7 FT experience*  167 411  
8 FT perception*  63 237  
9  4 or 5 or 7 or 8  255 022  
10  1 and 2 and 9  418  
11  2 and 3 and 6 and 9  421  
12  10 or 11  421  
13  10 or 11 Engelska, vetenskapligt granskade, 

Publicerade mellan 2005-2015. 
320 9 

PubMed 2015 02 02 
1 MSH Aphasia  10 004  
2 MSH Communication  370 115  
3 MSH Speech Disorders  25 920  
4 MSH Qualitative Studies  21 591  
5 MSH Narratives  5 197  
6 FT aphasia  14 104  
7 FT experience*  736 645  
8 FT perception*  309 594  
9  4 or 5 or 7 or 8  1 024 053  
10  1 and 2 and 9  993  
11  2 and 3 and 6 and 9  996  
12  10 or 11  996  
13  10 or 11 Engelska, Publicerade mellan 2005-2015. 253 1 
*MSH – Sökning med MeSH ämnesord i PubMed, CH – CINAHL subject headings i databasen CINAHL, FT – 
Sökning i fritext 

 

Urval av artiklar gjordes först individuellt genom att läsa samtliga titlar och välja ut de som 

matchade mot studiens syfte och kriterier. Därefter jämfördes vilka artiklar som valts ut 

mellan varandra för att försäkra att alla relevanta artiklar tagits med. Eftersom vi inte valt ut 

exakt samma artiklar gick vi tillbaka och läste de titlar som skilde sig åt i det individuella 

urvalet för att sedan göra ett gemensamt urval. Sedan följde samma process med artiklarnas 

abstract.  
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Valda artiklar lästes och kvalitetsgranskades enligt granskningsprotokoll av Willman et al. 

(2011, s. 175-176). Granskningsprotokollet modifierades genom att en punkt rörande studiers 

användande av teoretisk referensram togs bort, detta då alla studier inte hade för avsikt att 

implementera en sådan (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 139). För att gradera kvalitén på studien 

omvandlades antalet positiva svar på granskningsprotokollen till procentsats, där 80-100% 

innebar hög kvalitet, 70-79% medel kvalitet och 60-69% låg kvalitet (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 96).   

Först gjordes kvalitetsgranskningen individuellt och sedan gjordes den slutgiltiga 

granskningen gemensamt, detta för att öka sannolikheten att artiklarna skulle bli korrekt 

värderade. Där de individuella granskningarna skiljde sig åt fanns möjlighet att kontrollera 

vad som värderats olika. Till stöd för granskningen användes frågeställningar i metodlitteratur 

(Polit & Beck, 2012, s. 115-117). En studie valdes bort till följd av att den var av för låg 

kvalitet. En annan studie visade sig ha en metod som inte återgav ett inifrånperspektiv vilken 

exkluderades på grund av detta. Utvalda studier samt bedömning av kvalité redovisas i Tabell 

2. 
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingick i analysen (n=9) 
Författare/År/Land Typ av 

studie 
Deltagare Metod 

Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Armstrong et al.  
2012  
Australien 
 

Kvalitativ n=3 Semistrukturerade 
djupintervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
och korsanalys 

Studien fann att deltagarna 
gjorde positiva förändringar i 
samband med samhällets 
tjänster utöver den patologiskt 
inriktade sjukvården. 
Kommunikationen är 
fortfarande viktig trots 
kommunikationsnedsättningen. 
 

Medel 

Brown et al.  
2010 
Australien 
 

Kvalitativ n=25 Semi-
strukturerade 
djup-intervjuer/ 
Fenomenologisk 
analys 
 

Att leva framgångsrikt med 
afasi är komplext och väldigt 
individuellt då språket har 
väldigt olika betydelse i varje 
individs liv. 
 

Hög 

Brown et al.  
2013 
Australien 
 

Kvalitativ n=25 Semi-
strukturerade 
djup-intervjuer/ 
kvalitativ 
innehållsanalys  
 

Vänskap är en viktig del i att 
leva med afasi, samtidigt som 
relationer förändras i samband 
med afasin. 

Hög 

Dalemans et al.  
2010  
Nederländerna 
 

Kvalitativ n=25 Intervjuer, 
dagböcker och 
fokusgrupp/ 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Personer med afasi värderar 
kvalitén på möten snarare än 
kvantitet. För att beskriva 
socialt deltagande används 
begrepp som engagemang, 
deltagande och känslor av 
tillhörighet. 
 

Hög 

Grohn et al.  
2014 
Australien 
 

Kvalitativ n=15 Semi-
strukturerade 
intervjuer/ 
kvalitativ 
innehållsanalys  

För att leva ett bra liv och 
förbättra sin afasi är det viktigt 
att blicka framåt. Ett holistiskt 
perspektiv är nödvändigt vid 
möten med personer med afasi. 
  

Hög 

Hemsley et al.  
2013 
Australien. 
 

Kvalitativ n=10 Djup-intervjuer/ 
Narrativ analys 

När personer med afasi 
drabbas av problem på sjukhus 
är de oftast relaterade till 
afasin. För att förebygga detta 
är det viktigt med bättre 
planering och bättre 
information till denna 
patientgrupp.  
 

Hög 

Johansson et al.  
2012 
Sverige.  
 

Kvalitativ n=11 Semistrukturerade 
intervjuer/ 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Deltagarna längtade efter att 
återfå sin tidigare 
språkförmåga och sin roll som 
aktiv deltagare i samhället. För 
att hantera konsekvenserna av 
afasi kan rådgivning och 
psykologiskt stöd behövas. 
 

Hög 
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Tabell 2 Forts. Översikt av artiklar som ingick i analysen (n=9) 
Niemi et al.  
2013 
Sverige 
 

Kvalitativ n=6 Intervjuer/ 
modifierad EPP 
metod 

Afasi kan ha en stor påverkan 
på personers engagemang i 
vardagliga åtaganden och på 
delaktigheten i samhället. 
Engagemang i meningsfulla 
sysselsättningar kan bidra till 
anpassning av 
funktionshindret. 
 

Hög 

Sjöqvist Nätterlund 
2010  
Sverige 
 

Kvalitativ n=20 Intervjuer/ 
kvalitativ 
innehållsanalys 

Daglig aktivitet förändras 
avsevärt vid uppkomst av 
afasi. Deltagarna hindrades 
från att delta i aktiviteter på 
grund av sina 
kommunikationsproblem eller 
fysiska funktionshinder. Afasi 
ledde till förlust av vänner och 
kollegor och de kände sig ofta 
ensamma.  
 

Hög 

 
 
Analys 

Denna studie har analyserats med kvalitativ innehållsanalys, vilket innebär att analys görs på 

innehållet i kvalitativ data för att sedan sammanställas i olika kategorier genom att hitta 

liknande mönster. Dataanalysen kan beskrivas som att informationen delas in i mindre delar, 

för att sedan formas till en ny helhet i syfte att förstå det som något nytt (Polit & Beck, 2012, 

s. 564). I denna studie har manifest innehållsanalys använts vilket gör Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning av metoden lämplig, då den på ett bra sätt beskriver denna 

form av innehållsanalys. Att se till det manifesta innehållet av data innebär att se till vad som 

faktiskt står i texten och undvika tolkning (ibid.). 

Då studien avsett att skapa ny förståelse inom valt forskningsområde analyserades inkluderad 

data med en induktiv ansats. Med induktiv ansats menas att analysen genomförs utifrån det 

specifika och unika i varje inkluderad del och därigenom utveckla generell kunskap och ny 

teori, till skillnad från deduktiv ansats som avser att pröva en redan formulerad hypotes (Polit 

& Beck, 2012, s. 11, 337).  

Analysen inleddes genom att samtliga studiers resultat lästes individuellt, för att sedan 

diskuteras tillsammans. Detta för att först skapa egen förståelse av innehållet och sedan skapa 

ny och djupare förståelse för olika fenomen. Textenheter som svarade mot syftet extraherades, 

först enskilt och sedan gemensamt för att försäkra att inget material skulle gå förlorat. En 

textenhet, eller meningsbärande enhet, är enligt Graneheim och Lundman (2004) en 
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textkonstellation som anknyter till studiens centrala mening. Textenheter som är för breda 

eller för smala kan försvåra kondensering och kategorisering och därför leda till att det 

meningsbärande i texten kan gå förlorat. Totalt extraherades 218 textenheter från studiernas 

resultat vilka översattes och kondenserades i ett steg, då det inte ansågs försämra analysens 

kvalité. Denna del av analysen gjordes gemensamt av författarna. 

Kondensering av textenheter innebär att texten förkortas, men att själva kärnan i enheten 

fortfarande är densamma (Graneheim & Lundman, 2004). För att göra det enklare att spåra 

textenheternas originalkälla tilldelades varje textenhet ett nummer som sedan följde enheten 

genom hela analysen. Genom att kunna spåra textenheter tillbaka till originalkällan gavs 

möjlighet att vandra mellan textens skilda delar och texten som helhet, vilket Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver som en naturlig del av analysarbetet. 

Kategoriseringen gjordes av bägge författarna i fem steg till det att ytterligare kategorisering 

inte längre gick att göra. Att kategorisera i flera steg gjordes för att inte förlora data och för att 

få med fler nyanser av personers upplevelser (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Denna 

kategorisering låg till grund för skapandet av de slutliga kategorierna. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att data inte ska hamna mellan två olika kategorier samtidigt som de 

inte ska passa in i mer än en kategori. Att skapa kategorier av textenheterna är själva kärnan i 

analysarbetet. Kategorier kan ses som den beskrivande delen och rymmer det manifesta 

innehållet av texten (ibid.). Ett utdrag ur analysprocessen med ytterligare information om 

antal kategoriseringar och kategorier presenteras i bilaga 1.   
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Resultat 

Den kvalitativa innehållsanalysen av de inkluderade artiklarna resulterade i fem kategorier 

som beskriver upplevelsen av kommunikation hos personer med afasi (se tabell 3).  

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=5) 

Kategorier      

 
Att känna sig frustrerad över svårigheter och missförstånd  

Att självbilden blir negativt förändrad  

Att använda egna strategier och hjälpmedel då professionellt stöd var otillräckligt 

Att det sociala livet förändras men blir bättre när andra visar förståelse 

Att acceptera kommunikationsnedsättningen och känna hopp om förbättring  

 

Att känna sig frustrerad över svårigheter och missförstånd 

Ett vanligt fynd i studier (Brown, Worrall, Davidson & Howe, 2010; Hemsley, Werninck & 

Worrall, 2013; Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012; Niemi & Johansson, 2013; Sjöqvist 

Nätterlund, 2010) var att personer med afasi upplevde frustration i samband med 

kommunikation. Samtalen blev märkbart påverkade av afasin och att inte kunna få fram de 

rätta orden gjorde kommunikationen svår och frustrerande. I en studie (Brown et al., 2010, s. 

1286) visades hur samtal kunde utebli när orden inte kom ut, trots en vilja att tala: 

“I get upset . . . frustrated . . . I can’t get words out... I want to say the things that I 
want to say...and I can’t get it out.” (Brown et al., 2010, s. 1286). 

I en studie (Niemi & Johansson, 2013) framkom att gamla vanor som att skriva sms och läsa 

tidningen hade blivit tidskrävande och besvärliga, vilket orsakade frustration. Samtidigt kunde 

ytterligare frustration upplevas när behov ignorerades, exempelvis om samtalspartnern 

förminskade problemen eller valde att inte anpassa sitt tal (Johansson et al., 2012). Att få sina 

behov förminskade beskrevs av Hemsley et al. (2013, s. 714), då vårdpersonal inte lät 

partnern följa med trots att det var nödvändigt för kommunikationen: 
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“I told the surgeon that I would prefer to have my wife with me, but he just ignored me 
. . . [he] was talking too fast and I couldn’t keep up, so I asked him to repeat what he 
had said, but he just kept going ... I felt frustrated and angry.” (Hemsley et al., 2013, 
s. 714). 

Flertalet studier (Brown, Davidson, Worrall & Howe, 2013; Grohn, Worrall, Simmons-

Mackie & Hudson, 2014; Hemsley et al., 2013; Johansson et al., 2012; Sjöqvist Nätterlund, 

2010) visade att den nedsatta kommunikationsförmågan kunde ge upphov till oro och 

emotionell stress. Vidare beskrev studier (Grohn et al., 2014; Hemsley et al., 2013; Johansson 

et al., 2012; Sjöqvist Nätterlund, 2010) att oro ofta orsakades av osäkerhet över 

kommunikationsförmågan och om de skulle förstå vad andra sa. Oro kunde leda till att de 

drog sig undan situationer som kunde innebära kommunikation (Johansson et al., 2012). 

Två studier (Hemsley et al., 2013; Johansson et al., 2012) beskrev att återkommande 

anledning till ilska var när de inte kände sig förstådda eller inte kunde förstå vad andra 

menade. Oförståelse för sin egen situation kunde leda till svårigheter att kommunicera med 

andra (Johansson et al., 2012). När kommunikationsnedsättningen gav upphov till svårigheter 

att göra sig förstådd uppstod en väldig ilska, vilket framkom i en studie av Hemsley et al. 

(2013, s. 715): 

“I said I wanted to go to the toilet, and I really wanted to go so I tried and tried and 
tried to tell her [the nurse] and she just sort of wouldn’t understand or didn’t 
understand […] I was really angry with that woman [the nurse], really terribly angry 
with her because she just didn’t understand what I was talking about and that’s really 
what got to me.” (Hemsley et al., 2013, s. 715). 

I studier (Hemsley et al., 2013; Johansson et al., 2012; Niemi & Johansson, 2013) framkom 

att hinder för kommunikation som upplevdes påfrestande var känslan av att inte längre kunna 

ta språket för givet. Kommunikation kunde präglas av obalans mellan samtalsparterna där 

längre konversationer orsakade trötthet och samtalspartnern blev uttråkad och tappade intresse 

(Johansson et al., 2012).  Enligt studier (Dalemans, de Witte, Wade & van den Heuvel, 2010; 

Brown et al., 2013) visades att kommunikationen inte tilläts ta den tid som behövdes för att 

kunna uttrycka sig. Att inte kunna ta språket för givet innebar även att ständigt påminnas om 

språkliga tillkortakommanden som bland annat orsakades av oförmåga att uttrycka sig 

(Hemsley et al., 2013). 
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Att självbilden blir negativt förändrad 

I samtliga studier (Armstrong, Hersh, Hayward, Fraser & Brown, 2012; Brown et al., 2013; 

Brown et al., 2010; Dalemans et al., 2010; Grohn et al., 2014; Hemsley et al., 2013; 

Johansson et al., 2012; Niemi & Johansson, 2013; Sjöqvist Nätterlund, 2010) framkom att 

människor med afasi upplevde sin självbild bli negativt förändrad av 

kommunikationsnedsättningen, ofta på grund av att inte längre klara samma saker som 

tidigare. Förändringar kunde beröra förmågan att samtala och känslan av att inte längre kunna 

hävda sig (Johansson et al., 2012). I en studie (Niemi & Johansson, 2013) betonades att 

talförmågan var tätt förknippad med självbilden och kommunikationen associerades med den 

de var i olika roller, till exempel som försäljare eller värdinna på en middagsbjudning. I en 

studie (Niemi & Johansson, 2013, s. 1831) beskrevs hur förlust av talförmågan har orsakat 

förlust av sig själv: 

‘‘at least 50 percent of me vanished when speech vanished that that’s how I think 
about it’’ (Niemi & Johansson, 2013, s. 1831). 

Enligt studier (Brown et al., 2013; Dalemans et al., 2010; Grohn et al., 2014; Johansson et al., 

2012) gav kommunikationsnedsättningen upphov till känslor av att vara dum genom att inte 

förstå vad som sagts eller vad som hände runt omkring. De upplevde även känslor av skam då 

andra trodde att de var galna och dumma, dessutom var det svårt att förklara vad afasi innebar 

för alla de mötte (Dalemans et al., 2010). I en studie (Brown et al, 2013) beskrevs en önskan 

om att vilja bli tilltalad normalt eftersom intelligensen var normal även fast talet inte var det.  

En studie (Armstrong et al., 2012) beskrev känslan av att känna sig värdelös när uppgifter 

som tycktes vara enkla inte klarades av, som exempelvis stavning. En studie (Brown et al., 

2010, s. 1279) beskrev hur känslan av att vara värdelös förknippades med förlorade förmågor 

kopplade till kommunikationen: 

“I can’t read anymore . . . spelling is horrible since my stroke . . . I can’t do whatever 
I used to do. And I would—I feel that I’m useless . . .” (Brown et al., 2010, s. 1279). 

Enligt studier (Dalemans et al., 2010; Johansson et al., 2012) beskrevs att personer kände sig 

utelämnade och ensamma när andra inte hade tid eller intresse att lyssna. I en studie 

(Johansson et al., 2012) framkom att partnern skämdes över kommunikationsnedsättningen 

vilket gav upphov till tankar om sitt eget värde och undran om att fortfarande duga för sin 

partner. I flera studier (Brown et al., 2013; Johansson et al., 2012; Niemi & Johansson, 2013; 

Sjöqvist Nätterlund, 2010) uttrycktes att ofta sakna djupa samtal och att det skulle betyda allt 
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att få tillbaka talförmågan. Känslan av att någon var intresserad av att tala med en beskrevs av 

Johansson et al. (2012, s. 148) såhär: 

“It feels really nice that someone . . . someone that just wants to speak with you! One 
feels like a human being. It feels ‘Wow!’” (Johansson et al., 2012, s. 148). 

Samtal med andra beskrevs i flera studier (Brown et al., 2013; Brown et al., 2010; Johansson 

et al., 2012) som viktigt och upplyftande. I en studie (Johansson et al. 2012) beskrevs att 

kommunikationsnedsättningen lett till att ha färre samtalspartners och väldigt lite samtal med 

någon. De visade sig prata mindre än tidigare med sin partner och med vänner och pratade 

ännu mindre med andra människor (Brown et al., 2013; Brown et al., 2010; Johansson et al., 

2012). 

 

Att använda egna strategier och hjälpmedel då professionellt stöd var otillräckligt 

I alla studier (Armstrong et al., 2012; Brown et al., 2013; Brown et al., 2010; Dalemans et al., 

2010; Grohn et al., 2014; Hemsley et al., 2013; Johansson et al., 2012; Niemi & Johansson, 

2013; Sjöqvist Nätterlund, 2010) beskrevs att personer med afasi använde sig av varierande 

strategier och hjälpmedel för att göra kommunikationen bättre. Flera studier (Armstrong et al., 

2012; Hemsley et al., 2013; Sjöqvist Nätterlund, 2010) visade att den professionella hjälpen 

som erbjudits inte varit tillräcklig. 

Enligt studier (Hemsley et al., 2013; Sjöqvist Nätterlund, 2010) var kommunikation med 

vårdpersonal besvärlig vilket yttrades genom svårigheter att förstå varandra. Vidare beskrevs i 

en annan studie (Sjöqvist Nätterlund, 2010) att stödet inte alltid var tillräckligt och gjorde att 

de kände sig lämnade utan hjälp med fortsatta språksvårigheter. Enligt studier (Armstrong et 

al., 2012; Grohn et al., 2014; Johansson et al., 2012; Sjöqvist Nätterlund, 2010) framgick att 

övning på egen hand krävdes för att förbättra kommunikationen.  

I två studier (Hemsley et al., 2013; Niemi & Johansson, 2013) beskrevs hur ett sätt att skapa 

en ram för interaktionen var att berätta för omgivningen om kommunikationsnedsättningen. 

Vidare beskrevs i studier (Brown et al., 2010; Niemi & Johansson, 2013) att omgivningen 

kunde anpassas för att underlätta kommunikation, bland annat genom att läsa böcker med stor 

text eller att gå till samma frisör för att inte behöva förklara sin nedsättning på nytt. När 

kommunikation misslyckades kunde samtalet avbrytas för att kunna gå vidare (Johansson et 
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al., 2012). Tålamod i samtal beskrevs i en studie (Brown et al., 2010, s. 1287) som en annan 

strategi och innebar att inte ge upp, utan fortsätta försöka för att lösa det tillslut: 

“Instead of giving up when I can’t think of a word . . . Just a bit more patience . . . 
eventually get there” (Brown et al., 2010, s. 1287). 

I flertalet studier (Brown et al., 2010; Dalemans et al., 2010; Johansson et al., 2012; Niemi et 

al., 2013; Sjöqvist Nätterlund, 2010) framkom att strategier som att visa bilder, rita och 

använda gester var nödvändiga för att nå framgång i kommunikationen. Att läsa var viktigt 

och kunde kännas enklare än att tala, eftersom det då redan fanns ord att tillgå (Niemi et al., 

2013). Två studier (Brown et al., 2010; Sjöqvist Nätterlund, 2010) beskrev att tekniska 

hjälpmedel som dator eller iPod var strategier som användes för att underlätta 

kommunikation. I en studie (Brown et al., 2010, s. 1287) framkom att ljudböcker var ett nytt 

sätt att kunna njuta av läsning trots kommunikationssvårigheter. 

“Give a meaning of that word. Many, many words to explain that word . . . paint a 
picture” (Brown et al., 2010, s. 1287). 

 

Att det sociala livet förändras men blir bättre när andra visar förståelse 

I studier (Brown et al., 2013; Brown et al., 2010; Dalemans et al., 2010; Grohn et al., 2014; 

Hemsley et al., 2013; Johansson et al., 2012; Niemi & Johansson, 2013; Sjöqvist Nätterlund, 

2010) framgick att det sociala livet förändrats till följd av kommunikationsnedsättningen. En 

studie (Brown et al., 2010) betonade att kommunikationen ansågs ha en stark påverkan på 

förlorade vänner och om vännerna fanns kvar så var konversationerna inte längre som förut. 

Brown et al. (2010, s. 1282) beskrev hur kommunikationen påverkade relationer, vänskap 

som gått förlorad saknades och sörjdes medan de vänner som fanns kvar värderades högre: 

“It’s really hard when you can’t talk and when you’ve had a stroke you lose a lot of 
your friends (spoken with tears in eyes). And I didn’t lose her (cries silently).” (Brown 
et al., 2010, s. 1282).  

Flera studier (Sjöqvist Nätterlund, 2010; Dalemans et al., 2010; Johansson et al., 2012) 

påvisade att hinder för kommunikation kunde utgöras av omgivningen, exempelvis av mycket 

folk eller trånga och främmande platser. I en studie (Johansson et al., 2012) framkom att 

andra människor undvek att kommunicera med dem då de var osäkra på hur de skulle gå 

tillväga. Vidare beskrev Johansson et al. att konversationer med vänner påverkades av hur 

snabbt de talade och hur intresserade de var av att samtala. I samma studie (Johansson et al., 
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2012) visades att för långsam talhastighet och för mycket gester kunde hindra god 

kommunikation.  Att inte kunna delta i samtal ledde till känslor av att vara exkluderad i 

beslutsfattanden (Dalemans et al., 2010).  

I resultat från studier (Dalemans et al., 2010; Hemsley et al., 2013; Johansson et al., 2012; 

Niemi et al., 2013) framkom att det fanns möjligheter för socialt deltagande och 

kommunikation. Det var enklare att samtala med folk som var intresserade och pratade 

mycket, dessutom upplevdes barn och äldre som lättare att tala med (Johansson et al., 2012). 

Att få vara delaktig och ha en röst visade sig vara viktigt enligt en studie (Dalemans et al., 

2010), vilket kunde möjliggöras genom ett bra stöd från vänner och anhöriga. Studier 

(Hemsley et al., 2013; Sjöqvist Nätterlund, 2010) beskrev att hjälp från partners och 

släktingar som att ringa i telefon, komma ihåg detaljer eller att bli hjälpt med sin språkträning 

uppskattades. 

Enligt studier (Niemi & Johansson, 2013; Sjöqvist Nätterlund, 2010) var socialisering med 

andra värdefullt trots kommunikationsnedsättning. Sociala aktiviteter ansågs ha blivit 

påverkade av att inte längre kunna delta i samtal (Sjöqvist Nätterlund, 2010), men genom att 

hitta nya aktiviteter som krävde mindre tal fanns möjlighet att socialisera samtidigt som det 

innebar vila från afasin (Niemi & Johansson, 2013). God vänskap beskrevs av Brown et al. 

(2013, s. 171) som något större än endast behovet av att prata: 

“A very good friend of mine ... when I had the stroke he used to come and meet me at 
the hospital and come and see me every second week—every second week. And—um—
he would sit there and stay with me for more than an hour and—and I wasn’t able to 
say a word—you know. But then he’s such a good friend.” (Brown et al., 2013, s. 
171). 

Studier (Brown et al., 2013; Grohn et al., 2014; Johansson et al., 2012) visade att det var 

lättare att kommunicera med människor som visade förståelse för 

kommunikationsnedsättningen. Logopeder, lärare och partners upplevdes lättare att 

kommunicera med (Johansson et al., 2012). I en studie (Niemi & Johansson, 2013) beskrevs 

att förväntningar på andra sällan uttalades öppet men att hoppas att andra skulle förstå afasin. 

Kommunikationen upplevdes i en studie (Brown et al., 2013, s. 172) som positiv med 

människor som befann sig i liknande situationer då de visste vad afasi innebar:  

“And it’s just nice to talk with people who kn—he—he knows what I have ... and she 
knows what it’s [aphasia’s] all about ... it just flows that way” (Brown et al., 2013, s. 
172). 
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Att acceptera kommunikationsnedsättningen och känna hopp om förbättring  

I flertalet studier (Brown et al., 2013; Brown et al., 2010; Dalemans et al., 2010; Grohn et al., 

2014; Johansson et al., 2012; Niemi & Johansson, 2013; Sjöqvist Nätterlund, 2010) framkom 

känslor av acceptans och hopp om förbättring. Sjöqvist Nätterlund (2010, s. 122) beskrev hur 

ett sätt att acceptera kommunikationsnedsättningen var genom att skratta åt sina misstag:  

“You start talking quite well.... I made a lot of mistakes and so on, but ... I laughed at 
it a bit instead, I could hear myself that I sometimes made mistakes, you see.” 
(Sjöqvist Nätterlund, 2010, s. 122). 

Resultat i flera studier (Brown et al., 2010; Johansson et al., 2012; Niemi & Johansson, 2013) 

visade att de hoppades förbättra sin kommunikation och medvetet utsatte sig för svåra 

utmaningar i språket för att bli bättre. Att utmana sin kommunikation i vardagen gjordes 

genom att läsa tidningen, skriva brev, lösa korsord eller genom att prata med sina husdjur 

(Armstrong et al., 2012; Grohn et al., 2014; Johansson et al., 2012). Enligt studier (Brown et 

al., 2010; Grohn et al., 2014; Sjöqvist Nätterlund, 2010) var det värdefullt att öva själv och 

förbättringar gjorde det möjligt att kommunicera med sin släkt och med sin partner. I en 

studie (Niemi & Johansson, 2013, s. 1831-1832) fanns ett behov av att kunna kommunicera 

och att dagligen öva för att bli bättre:  

‘‘I wouldn’t write otherwise but I write a diary on purpose. . . I write write with a pen 
eeh I strive to write correctly, a sport diary and how much I have walked with the dog 
and the weather and the most important events. . . no no, is not fun, no no’’ (Niemi & 
Johansson, 2013, s. 1831-1832). 

Enligt en studie (Brown et al., 2010) beskrevs glädjen över att kunna bli så bra som möjligt 

även om kommunikationen inte skulle nå samma nivå som tidigare. I andra studier (Brown et 

al., 2013; Grohn et al., 2014) beskrevs att njutning och glädje kunde upplevas genom att ha 

roligt med människor i liknande situation vilka kommunikationen var lättare med. Vidare 

framhölls i två studier (Brown et al., 2013; Brown et al., 2010) att vänner var lättare att tala 

med och kunde göra att kommunikationsnedsättning glömdes av en stund. I en studie (Grohn 

et al., 2014) beskrevs att varje dag var samma sak och därför inte veta om talet förbättrats, 

även om andra tyckte det. Även om talförmågan inte skulle bli bättre beskrevs i en studie 

(Niemi & Johansson, 2013, s. 1832) hopp om att en dag inte längre påminnas om 

kommunikationsproblemen:  

‘‘deficiency, but I’ve suffered from it for four years and I’m waiting for the first day 
that I don’t remember its existence’’ (Niemi & Johansson, 2013, s. 1832).  
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En studie (Grohn et al., 2014) visade att mer glädje, självförtroende och hopp upplevdes när 

kommunikationen förbättrades. Resultat från en studie (Johansson et al., 2012) beskrev att 

förbättring gav upphov till känslor av glädje medan den minskade förmågan att tala gav 

upphov till sorg. Brown et al. (2010, s. 1284) beskrev hur livet med afasi kunde upplevas som 

framgångsrikt vid förbättringar i kommunikationen och framför allt i talförmågan: 

“When I had my stroke—two years [ago]—I can see how far I’ve come . . . a gauge . . 
. I had no voice and couldn’t speak. Two years—I can talk properly. I feel quite . . . 
successful from where it started [when I first had my stroke].” (Brown et al., 2010, s. 
1284).  

 

Diskussion 

Studiens syfte var att beskriva upplevelsen av kommunikation hos personer med afasi. I 

resultatet framkom att personer med afasi ofta upplevde frustration över svårigheter med 

kommunikationen.  Den nedsatta kommunikationsförmågan påverkade självbilden och det 

sociala livet negativt. Att finna egna strategier och hjälpmedel, samt att få förståelse var 

viktigt för att känna hopp om förbättring och för att acceptera sina svårigheter. Detta var extra 

viktigt i och med att stöd från professionella upplevdes vara otillräckligt. 

I resultatet i litteraturstudien var känslan av frustration vanlig och uppstod ofta på grund av 

svårigheter i interaktion med andra. Enligt studier (Liechty, 2006; Nyström, 2006) visar 

resultatet att personer med afasi lever i en ständig kamp, där kärnan i kampen består av 

människans basala behov av att kommunicera. Att kommunikation är ett basalt behov för 

människan kan vara en viktig förklaring till varför frustration var vanligt förekommande i 

studien. Liechty (2006) liknar afasi vid ett tillstånd där andra inte kan höra dig och även om 

de skulle göra det så talas ändå inte samma språk.  

Nyström (2006) menar att frustration fungerar som motivation och drivkraft för att öva 

kommunikationen och rekommenderar därför att personer med afasi ges möjlighet att uttrycka 

sin frustration. Det skiljer sig från denna litteraturstudies resultat där frustration snarare 

beskrev som ett hinder för kommunikation än en drivande kraft. Däremot framkom i studien 

av Nyström hur frustrationen ökade med tiden eftersom strävan att kommunicera ökade, detta 

var något som inte kunde påvisas i vårt resultat. En möjlig förklaring till varför det inte 

påvisades är att frustrationen istället kopplades till att personer inte utvecklat egna strategier 
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eller inte fått rätt professionella stöd med kommunikationen. Dessa insikter kan förstås som 

att individuellt anpassade strategier, hjälpmedel och professionellt stöd är viktigt för att 

undvika frustration över kommunikationen. 

Litteraturstudiens resultat visar att personer med afasi upplevde självbilden som negativt 

förändrad, ofta på grund av nedsatt talförmåga. Även andra studier (Holland, Halper & 

Cherney, 2010; McLellan, McCann, Worall & Harwood, 2014; Nyström, 2006) beskriver en 

stark koppling mellan kommunikation och identitet. I studien av McLellan et al. (2014) 

upplevdes förlust av möjligheten att uttrycka sig, vilket var starkt förknippat med hur personer 

värderade sig själva. Även i vårt resultat framkom att personer kände sig värdelösa över 

förlorade kommunikationsförmågor. Detta kan kopplas till att de hade mindre samtal överlag 

och därför inte heller blev bekräftade som människor i samma utsträckning som tidigare. 

Litteraturstudien visade att personer med afasi upplevde att egna kommunikationsstrategier 

var viktiga för att kunna kommunicera samt för en förbättrad kommunikation. Att använda 

gester, visa bilder och rita beskrevs som alternativa tillvägagångssätt för kommunikation. 

Farias, Davis och Harrington (2006) menar att andra delar av hjärnan engageras när man ritar, 

detta kan förklara varför strategier kunde möjliggöra kommunikation. Afasins omfattning kan 

tänkas vara en bidragande faktor som påverkar vilka strategier och hjälpmedel som fungerar 

mellan olika individer. En annan faktor som påverkar vilka strategier och hjälpmedel som 

fungerar har troligen att göra med vilken tidigare betydelse kommunikationen haft för 

individens självbild. Personer som tidigare varit mycket socialt aktiva upplever sannolikt mer 

frustration och större förändring av självbilden på grund av kommunikationssvårigheterna. 

Resultatet i litteraturstudien visar att hjälp och stöd från vårdpersonal upplevdes som 

otillräckligt, detta tror vi framförallt berodde på personalens oförmåga att förstå deras behov. I 

en studie av Tomkins, Siyambalapitiya och Worrall (2013) framkom att det professionella 

stödet till personer med afasi var otillräckligt vilket visade sig genom bland annat bristande 

kontinuitet och oförståelse. Det framkom i resultatet av denna studie att kommunikation 

kunde främjas genom visat intresse och förståelse i samtalen, dessutom upplevdes det som 

lättare att tala med logopeder och partners. Detta kan förstås som att det är viktigt med 

kunskap om afasi samt att lära känna personen med afasi för att lyckas med en god 

kommunikation. Enligt Fotiadou, Northcott, Chatzidaki och Hilari (2014) är relationer och 

social samhörighet viktigt för personer med afasi och att sociala aspekter borde inkluderas i 
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rehabiliteringen. Detta anser vi vara rimligt med tanke på att litteraturstudiens resultat betonar 

vikten av socialt stöd för att leva framgångsrikt med afasi.  

Resultat i litteraturstudien visar att personer upplevde framgång och hopp vid förbättring av 

kommunikationen, framförallt när talförmågan förbättrades. Med denna vetskap inser vi 

betydelsen av att personer med afasi får hjälp att förbättra sin kommunikation, formad efter 

individuella förutsättningar. Eftersom behov skiljer sig mellan individer menar Swanson 

(1993) att ett holistiskt synsätt är nödvändigt för att tillgodose dessa. Swanson (1993) 

beskriver i sin holistiska omvårdnadsteori hur omvårdnaden kan formas efter fem olika 

fenomen; att behålla tro, att förstå, att vara med, att göra för och att möjliggöra. Teorin 

skapades i kontexten av perinatalvård men har efter det antagits vara tillämpbar även i andra 

sammanhang. Swanson menar att teorins användningsområden inte enbart passar 

sjuksköterskans relationer utan också är lämplig i andra vårdande relationer. Enligt denna 

teori är grunden för omvårdnad att behålla tro för den som vårdas.  

I denna studie framkom att personer med afasi upplevde sorg, frustration, utanförskap och 

kände sig värdelösa på grund av nedsatt kommunikation. Svårigheter att uttrycka sina viljor 

och behov gör personer med afasi till en sårbar och utsatt grupp. Att tro på personer är 

grundläggande för vårdpersonal och det är tron på andras kapacitet som gör det möjligt att 

stödja någon genom svåra situationer. Även på samhällsnivå måste det finnas en tro på 

människan i form av rättigheten att kunna ta sig framåt mot en meningsfull framtid (Swanson, 

1993). I studiens resultat framkom att personer med afasi upplevde frustration över att tjänster 

i samhället var otillgängliga samt dåligt anpassade vilket innebär sämre möjligheter att leva 

framgångsrikt med afasi. 

Ett sätt att uppnå förståelse för personer med afasi är genom att erbjuda alternativ 

kommunikation och den tid som behövs för att kommunicera. Att förstå innebär enligt 

Swanson (1993) en strävan efter förståelse för händelser i livet och vilken betydelse olika 

händelser har. Vidare beskriver Swanson begreppet som att vara engagerad i personen och att 

undvika antaganden om dennes tillstånd. För att uppnå detta är det viktigt att genom formell 

utbildning lära sig ett holistiskt synsätt på omvårdnaden och genom erfarenhet vässa sin 

förmåga att förstå människors verklighet (ibid).  

Genom att vara fysiskt och emotionellt närvarande med personen visas engagemang och 

personen får känna att dennes verklighet är viktig (Swanson, 1993). Olika sätt att visa stöd 
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och tillgänglighet för personen är att vara närvarande genom att lyssna aktivt och ge 

reflekterande svar. Nyckeln till att uppnå detta är att ge av sig själv, så att personen kan känna 

att en annan investerar resurser och bryr sig om en (ibid.). I litteraturstudien ges exempel på 

hur kommunikationen påverkades positivt när omgivningen gav stöd och var närvarande. Att 

kunna engagera sig i personer förutsätter att det finns tid i organisationen och en 

uppmuntrande attityd mot ett sådant arbetssätt.  

Genom att öka delaktigheten hos personer med afasi får de möjlighet att påverka beslut 

rörande deras vård. Hinder för delaktighet kan vara den stressiga arbetsmiljö som 

vårdpersonal ofta befinner sig i, vilket i sin tur kan leda till att anhöriga och vårdpersonal 

övertar kommunikationen. Med andra ord blir hjälpen ett problem när den utformas alltför 

kortsiktigt istället för att se till personens helhet och därmed minska personens delaktighet i 

vården. Att göra för innebär enligt Swanson (1993) att hjälpa personen genom att trösta, se 

behov, skydda och värna om, när den egna förmågan är nedsatt. Möjligheten till en förbättrad 

kommunikation handlar om att ge individuellt anpassad information vilket berör vilka olika 

strategier, hjälpmedel och annat stöd som finns att tillgå. Enligt Swanson (1993) innebär 

möjliggörandet att hjälpa personen att utföra det den behöver och samtidigt bidra till 

utvecklingen av ett långsiktigt välmående. 

Den personcentrerade omvårdnaden grundas i ett holistiskt synsätt. McCormack och 

McCance (2006) menar att personcentrerad omvårdnad är ett sätt att implementera det 

holistiska arbetssättet i praktiken. De beskriver att ramverket för personcentrerad omvårdnad 

är uppbyggd kring fyra konstruktioner: förutsättningar, den vårdande miljön, personcentrerade 

processer samt förväntade resultat. Förutsättningar innefattar vårdarens egenskaper. Resultatet 

i denna studie visar att dessa egenskaper, framförallt förståelse, kan ha en stor effekt på hur 

kommunikationen upplevs hos personer med afasi.  

Den vårdande miljön skapas när personens behov får stå i centrum och dennes integritet och 

välbefinnande tas i beaktning. McCormack och McCance (2006) menar att en personcentrerad 

vård är beroende av vilken kontext vården ges. Detta påverkas bland annat av relationen 

mellan vårdarna och i vilken utsträckning de tillåts ta egna beslut (ibid.). Med bra ledarskap 

och en organisation som tillåter utveckling kan vårdare få bättre förutsättningar att ge 

personcentrerad vård. Enligt denna studies resultat påverkas kommunikationen av 

omgivningen och bör därför anpassas genom att låta personerna själva avgöra hur samtal och 

möten ska utformas. 
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Personcentrerade processer innebär att arbetet utformas i samförstånd med personen för att 

främja delaktighet i beslutsfattanden (McCormack & McCance, 2006). För att uppnå 

samförstånd är det därför viktigt att beakta personens värderingar och uppfattningar (ibid.). 

Resultatet tyder på att kommunikation är avgörande för att känna sig inkluderad. Delaktighet 

kan ökas genom att erbjuda skriftlig information eller bilder som komplement till den verbala 

informationen så att de kan upprepa och bekräfta vad som kommunicerats. Den sista 

konstruktion McCormack och McCance (2006) beskriver är det förväntade resultatet, vilket är 

målet med vården. Ett personcentrerat arbetssätt kan leda till att personer med afasi känner ett 

större engagemang, tillfredsställelse och välbefinnande med den omvårdnad de får.  

Kliniska implikationer 

Kommunikation är ett grundläggande behov och betydelsen av kommunikation är individuell 

hos personer med afasi. Personer med afasi har varierande förutsättningar för kommunikation 

och därför rekommenderas en personcentrerad omvårdnad med en holistisk syn. Genom 

kunskap och erfarenhet om afasi kan ett professionellt stöd präglat av förståelse erbjudas. 

Med bra ledarskap och en organisation som tillåter utveckling kan vårdare få bättre 

förutsättningar att ge personcentrerad vård. Vidare är det viktigt att i kommunikationen ge 

tillräckligt med tid samt att vara närvarande genom att lyssna aktivt och ge reflekterande svar. 

För att främja delaktighet i vården bör information och kommunikationssätt anpassas efter 

individens förmågor.  

Metoddiskussion 

För att bedöma om författarna använt relevanta metodologiska val utgår denna studie från 

begreppet trovärdighet. Bedömningen grundas enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-

303) i fyra olika delar som har för avsikt att stärka studiens trovärdighet: pålitlighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet. Pålitlighet innebär att läsaren ska kunna 

utvärdera om analysen varit lämplig genom att redovisa bedömningar och beslut som gjorts. 

Då kan läsaren följa forskarens väg och förstå hur slutsatser kommit fram. Pålitlighet gör inte 

att studien kan kopieras, men det ger möjlighet att reproducera den (ibid.).  

För att visa pålitlighet i studiens urval har den systematiska sökningen med dess kriterier och 

sökbegränsningar redovisats i tabellform (se tabell 1). Valet av metod och 

kvalitetsgranskningens förfarande har beskrivits för att göra tillvägagångssättet logiskt att 

följa. För att kvalitetsgranskningen skulle ske på lika villkor modifierades 
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granskningsprotokollet genom att stryka delar som inte var relevanta för samtliga artiklar, 

dessutom valdes artiklar bort om de bedömdes vara av för låg kvalité eller inte svarade mot 

syftet. Artiklar som valts ut för analys redovisades i tabellform för att ge läsaren en tydlig 

översikt (se tabell 2). Analysmetod har motiverats och Graneheim och Lundmans (2004) 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys användes för att ytterligare tydliggöra studiens 

arbetssätt.  

Förmågan att uttrycka sig hos personer med afasi har troligtvis påverkat resultatet i någon 

utsträckning, detta eftersom data som samlats in kan ha blivit föremål för tolkningar på grund 

av kommunikationsnedsättningen. För att göra analysen transparent har vi strävat efter att 

behålla ursprungliga ord från textenheter till slutkategorier i så stor utsträckning som möjligt 

(Polit & Beck, 2012, s. 596). Ett utdrag ur analysprocessen har bifogats (se bilaga 1) för att 

åskådliggöra detta. En artikel inkluderades efter manuell sökning i inkluderade studiers 

referenslistor vilket gör det svårare att replikera studien. Detta ansågs vara nödvändigt då det 

innebar rikare data och en ytterligare åtgärd för att kontrollera att alla relevanta studier inom 

området hade hittats. 

Tillförlitlighet anses vara den viktigaste delen och innebär att deltagare ska kunna känna igen 

sig i studiens resultat och att forskarnas tolkningar är förenliga med deltagarnas känslor om 

vad som är sant i studien (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). För att öka tillförlitligheten har 

studien använt manifest innehållsanalys och utförts mycket textnära för att undvika onödiga 

tolkningar vilket vi anser vara extra viktigt med tanke på dessa personers 

kommunikationssvårigheter. Citat har använts för att stärka studiens trovärdighet genom att 

beskriva sambandet mellan insamlad data och studiens resultat (Graneheim & Lundman, 

2004). Genom att analysarbetet gavs mycket tid kunde författarna bearbeta data upprepade 

gånger och på det viset uppnå god förståelse av de inkluderade studierna. Varje textenhet gavs 

ett nummer som följde med enheten genom hela analysen, detta gjorde det möjligt att på ett 

enkelt sätt gå fram och tillbaka genom analysens steg och på så vis säkerställa att 

kategoriseringen utfördes med tillförlitlighet. För att resultatet skulle bli förenligt med 

deltagarnas upplevelser fortsatte analysarbetet under arbetet med resultatet. En annan metod 

som använts för att stärka studiens tillförlitlighet är med hjälp av det Polit och Beck (2012, s. 

592-593) kallar triangulering. Triangulering innebär att göra resultatet så tillförlitligt som 

möjligt genom att flera forskare arbetar tillsammans i syfte att undvika metodologiska fel och 

tolkningar (ibid.). I denna studie har författarna systematiskt arbetat tillsammans med 

datainsamling, analys och sammanställning av resultat.  
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Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket kan ha påverkat tillförlitligheten negativt då 

engelska inte är modersmål för någon av författarna, lexikon har använts när osäkerhet 

uppstått. Då båda författarna har begränsad erfarenhet av kvalitetsgranskning finns risk att en 

ny granskning skulle ge en annan bedömning av artiklarnas kvalitet (jfr. Polit & Beck, 2012, 

s. 596). Datorbaserade analysprogram kan höja kvalitén på en analys genom att frigöra tid för 

forskaren (Polit & Beck, 2012, s. 561). Trots det har manuell metod använts då det gav 

möjlighet att komma närmare materialet, vilket har varit viktigt för att arbeta textnära (ibid). 

Överförbarhet är ett mått på i vilken utsträckning studiens resultat går att föra över till andra 

kontexter och deltagare (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Samtliga studier som 

inkluderats i analysen är publicerade tidigast 2010 och kommer från industrialiserade länder i 

västvärlden. Litteraturstudien har gjorts utan fokus på studiedeltagares kön, ålder och social 

status. Fokus har inte heller legat på deltagares typ av afasi eller hur lång tid de haft 

språknedsättningen. Däremot har inkluderade studier visat på stor spridning vad gäller dessa 

faktorer. Resultatet bör därmed kunna överföras till personer med afasi samt andra grupper 

med förvärvade kommunikationsnedsättningar i liknande kontexter. 

Bekräftbarhet innebär enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) att forskarna bör vara 

ärliga med hur resultat framkommit och vara öppna med sin förförståelse vilket ligger till 

grund för tolkningar. Genom tydlig referensteknik och öppen redovisning av hur data valts ut 

har läsaren möjlighet att ta del av det material som använts. För att stärka studiens 

bekräftbarhet och minimera tolkningar har den valda analysmetoden följts med noggrannhet. 

Dessutom har författarna genomgående diskuterat deras förförståelse för att undvika 

tolkningar (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 597).   

Upplevelser av kommunikation hos personer med afasi har tidigare främst studerats 

kvantitativt och den forskning som gjorts inom ämnet är relativt ny, vilket gjorde underlaget 

för litteraturstudien något mindre än önskat. Detta ansågs inte vara en anledning att undvika 

forskningen utan tvärt om sågs det som en god anledning att studera just dessa upplevelser, då 

relevant forskning inom ämnet är begränsat. Anledningar till att ämnet inte studerats i så stor 

utsträckning kan bero på svårigheterna i att samla in data från denna grupp människor. I en 

studie av Dalemans, Wade, Van den Heuvel och De Witte (2009) beskrivs att människor med 

afasi tillhör en utsatt grupp som oftast exkluderas ur forskning på grund av svårigheterna att 

kommunicera. Dessutom finns tendenser att bara rekrytera personer som har tillräckligt god 

förmåga att kommunicera (ibid.), vilket även kan ha inverkat på denna studies resultat. 
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Intervjuer i de inkluderade studierna har utförts av människor med kompetens och erfarenhet 

av att kommunicera med personer med afasi. Detta anser vi stärka trovärdigheten i denna 

litteraturstudie. 

 

Slutsats 

Personer med afasi upplever ofta frustration över kommunikationen vilket kan förklaras av att 

kommunikation är ett basalt behov för människan. Att erbjuda professionellt stöd och 

individuellt anpassade strategier och hjälpmedel kan vara ett sätt att minska frustration och 

förbättra kommunikationen. Kommunikationsnedsättningen kan även inverka negativt på 

personers självbild och sociala liv, ofta på grund av att talförmågan förknippas starkt med 

identiteten. Personer med afasi kan uppleva ett otillräckligt stöd, framför allt från 

professionella aktörer, vilket kan förklaras av en oförmåga att förstå deras behov. I de fall där 

det professionella stödet är otillräckligt kan olika strategier, hjälpmedel och förståelse från 

omgivningen vara viktigt för hopp om förbättring och för acceptans av 

kommunikationsnedsättningen. Personer med afasi är sårbar grupp och behöver få uttrycka 

sig för att få sin röst hörd och känna sig bekräftade som människor.  

Resultatet indikerar att det som upplevs vara viktigt i kommunikationen varierar mellan 

personer, varför det är av stor vikt att sträva efter en holistisk och personcentrerad syn där 

personers individuella behov uppmärksammas. Genomgående visar studierna att ett 

bemötande som präglas av intresse och förståelse var positivt, för att uppnå detta är det viktigt 

med kunskap om afasi och att lära känna personen. För att personer med afasi ska känna 

delaktighet är det viktigt att erbjuda tid och möjlighet till alternativ kommunikation. Då 

tidigare forskning främst haft ett biomedicinskt perspektiv anser vi det vara nödvändigt med 

ytterligare forskning som lyfter fram hur personer med afasi upplever kommunikation. I 

denna studie upplevdes missnöje med den vård och det stöd som erbjöds, därför är det viktigt 

med vidare forskning om hur personer med afasi upplever kommunikation, i synnerhet hur de 

upplever kommunikation i vården. För att ytterligare förstå hur kommunikation upplevs vid 

afasi finns det även behov av kvalitativ forskning där vårdpersonal och anhörigas perspektiv 

lyfts fram.
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