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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stroke är en sjukdom som innefattar olika skador som uppstår i hjärnan som orsakas 

av en emboli eller en trombos som täpper till kroppens blodkärl där en förträngning finns. Detta 

gör att hjärnans celler inte får syre. Cellerna dör och en skada uppstår. Tre av fyra som insjuknat i 

stroke får kommunikationssvårigheter i form av afasi som resulterar i svårigheter att tala och 

förstå. Tidigare forskning har visat att personer som har afasi är beroende av den icke-verbala 

kommunikationen. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att utifrån sjuksköterskans 

perspektiv belysa den icke-verbala kommunikations betydelse i mötet med en person som har 

talsvårigheter orsakat av stroke. Metod: Studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. 

Studien bygger på sju kvalitativa vetenskapliga artiklar som analyserades genom att använda en 

innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman. Resultat: Två huvudkategorier och åtta 

subkategorier visade att den icke-verbala kommunikationen hade betydelse för sjuksköterskan i 

relationen med en person som har talsvårigheter. Den icke-verbala kommunikationen hade 

betydelse för att förståelse skulle kunna uppnås, för att sjuksköterskan skulle kunna utveckla 

strategier och för att budskap skulle kunna förmedlas. Slutsatser: Icke-verbala signaler har 

betydelse i mötet för att förståelse ska kunna uppnås mellan sjuksköterskan och en person som 

har talsvårigheter. 

Nyckelord: icke-verbal kommunikation, patient, sjuksköterska, stroke, talsvårigheter
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BAKGRUND 

Stroke 

Stroke är en folksjukdom. Årligen insjuknar runt 30 000 personer i Sverige (Stroke-

Riksförbundet, 2005). Världshälsoorganisationen anser att stroke är en världsomfattande sjukdom 

genom att den förekommer runtom hela världen (World Health Organisation, 2008). Stroke är en 

sjukdom med världsomfattande utbredning som ökar. Ökningen medför att trycket på vården blir 

större och vården blir allt mer medveten om patienternas efterverkningar av stroke. 

 

Världshälsoorganisationen – WHO har definierat stroke ”som hastigt påkommande tecken till 

fokala eller globala neurologiska bortfallssymtom som varat längre än 24 timmar eller lett till 

döden dessförinnan med säkerställd eller förmodad vaskulär genes” (Socialstyrelsen, 1999, s.30).  

Stroke uppstår vid störningar i hjärnans kärlförsörjning (Socialstyrelsen, 1999). En stroke kan 

uppkomma av en propp som gör att hjärnans celler inte får tillräckligt med syre och cellerna dör. 

Det kan även ske genom en blödning för att hjärnans blodkärlsgrenar har fått en tilltäppning 

(Larsson, 2000). Blodproppar kan bildas inne i hjärnan men kan även komma från hjärtat om 

patienten har någon form av hjärtkärlsjukdom (Jekander, 2006). Nationalencyklopedin (2007) 

beskriver att med en propp menas antingen en emboli eller en trombos. En emboli bildas på 

grund av att blodet koagulerar sig i blodbanan. Tromboemboli bildas någonstans i blodbanan och 

frisätter delar av proppen som blir till en emboli. Embolin vandrar sedan med blodet tills dess att 

den fått fäste i blodbanan där en förträngning finns. Det finns olika orsaker till stroke vilka är 

hjärnblödning, hjärninfarkt, cerebrovaskulär insult och cerebrovaskulär sjukdom (Socialstyrelsen, 

1999). Hjärnblödning uppstår då ett kärl på grund av förkalkning brister för att patienten har ett 

för högt blodtryck. Hjärninfarkt uppkommer oftast genom att hjärnans pulsådror täpps till av en 

blodpropp (Stroke-Riksförbundet, 2005). Svårighetsgraden av stroke kan variera beroende på var 

skadan är lokaliserad och hur pass omfattande skadan är (Fagius, 2006). Om skadorna är 

lokaliserade till vänster hjärnhalva drabbas den högra kroppshalvan och tvärtom. Skadorna som 

uppkommer kan ge balanssvårigheter, pareser (förlamning) och nedsatt muskelkraft. Patienten 

kan också få känselbortfall och rörelsesvårigheter. Synen kan påverkas i form av synfältsbortfall 

och patienten kan få neglekt, det vill säga då patienten inte uppfattar den drabbade kroppshalvan. 

Patientens personlighet kan förändras och tal-, läs- och skrivsvårigheter kan komma till uttryck 

på grund av hjärnskadan som uppkommit (Socialstyrelsen, 1999).  

 

Statistik har påvisat att tre av fyra patienter med stroke på svenska sjukhem och sjukhus får 

kommunikationssvårigheter. Uppkomna kommunikationssvårigheter kan leda till att den verbala 

och den icke-verbala kommunikationsförmågan blir nedsatt (Engström, Nilsson & Willman, 

2005). Den nedsatta kommunikationsförmågan kan göra så att den verbala och den icke-verbala 

kommunikationen inte alltid stämmer överens med varandra. Det är ett problem för både 

sjuksköterskan och patienten då sjuksköterskan kan uppleva att patienten inte förstår henne och 

samtidigt kan patienten uppleva sjuksköterskan som nonchalant. Detta kan vara ett 



 2 

omvårdnadsproblem i vården då sjuksköterskan inte alltid uppfattar det budskap som patienten 

vill förmedla i den aktuella situationen. 

 

Afasi 

Kommunikationssvårigheter som orsakas av stroke benämns afasi som resulterar i svårigheterna 

att tala och förstå språket. Afasi betyder ”utan språk” och är lånat från grekiskan ”phasis” 

(Magnusson, 2000). Afasi tillhör en grupp av talsvårigheter som uppkommit för att cellerna i 

vänster hjärnhalva dött. Då cellerna dör uppstår en skada (Lott, 1999). Det finns många olika 

typer av afasi. Afasi yttrar sig i olika former av talsvårigheter. Expressiv och impressiv afasi är en 

grov indelning av talsvårigheter. Expressiv afasi yttrar sig på så sätt att personens tal kan bli 

sparsamt och trögt. Personen är medveten om vilka ord som ska förmedlas men orden kommer 

inte i rätt uttryck. Personen kan även skapa egna ord som inte finns. Expressiv afasi kan också 

innebära att personen har svårigheter med att skriva och att läsa en text. Impressiv afasi innebär 

att personen har svårigheter med att förstå den andres talade ord såväl som sitt eget talade språk. 

Språkförståelsen är nedsatt hos personen som har impressiv afasi, vilket gör att då personen yttrar 

sig kommer fel ord fram och personen är inte alltid medveten om detta. En person med afasi har 

alltid tillgång till det egna inre språket och de egna tankarna (Socialstyrelsen, 1999).  

 

Personer med afasi har talsvårigheter som gör att de inte kan kommunicera känslor och behov. 

Detta medför att sjuksköterskan kan ha svårigheter med att förstå personer som har talsvårigheter. 

Sjuksköterskan ska i mötet visa att hon förstår eller inte förstår personens budskap genom att 

bekräfta med sitt eget kroppsspråk. Om sjuksköterskan inte kan uppfatta behoven som patienten 

försöker förmedla kan inte sjuksköterskan sätta in de vårdinsatser som behövs. Sjuksköterskan 

kan då inte ge tillfredsställande vård och patientens behov kan inte tillgodoses. Om 

sjuksköterskan inte har kunskap om kommunikationens betydelse kan inte kommunikationen 

anpassas till patienter med talsvårigheter.  

 

Kommunikation 

Eide och Eide (2006) anser att ordet Communicare (kommunikation) som kommer från latinska 

språket innebär att någon intrigerar med någon annan och gör denna person delaktig. Ord som 

talas behöver inte alltid betyda det som sägs utan kan ha en annan innebörd. Ord kommer sällan 

ensamma utan tillsammans med ett fysiskt uttryck. Det kan till exempel vara en handvinkning i 

samband med att ordet hej uttalas. Enligt Travelbee (1971) innefattar kommunikationen även 

fysisk och psykisk aktivitet av både mottagaren och sändaren. Backlund (2006) menar att de 

språkliga signalerna utbyter information via kanaler, det vill säga ljud och signalsystem vilket är 

språk.  

 

I kommunikationsprocessen skickar sändaren ett budskap som består av verbala och icke-verbala 

signaler till mottagaren som i sin tur registrerar budskapet (Eide & Eide, 2006). Den icke-verbala 



 3 

kommunikationen är alltid beroende av syftet i budskapet som sändaren skickar till mottagaren. 

Dessa stämmer inte alltid överens med varandra. Till exempel, två vänner samtalar med varandra. 

Han frågar hur det är och hon svarar med en positiv klang att det är bra. Ansiktsuttrycket som hon 

har är melankoliskt och ögonen är sorgsna (Allwood, 1980). Kommunikationsprocessen är en 

helhet i form av verbala och icke-verbala signaler (Eide & Eide, 2006). Icke-verbal 

kommunikation är det som förmedlas genom kroppen såsom kroppsställning, ansiktsmimik, 

blickar och gester (Backlund, 2006). De icke-verbala signalerna tolkas i samtalet och kan 

uppfattas på många olika sätt till exempel som vänligt, fientligt eller humoristiskt. Det är 

tolkningen som måste förstås i sammanhanget och denna lägger grunden för den relation som 

uppstår mellan de som samtalar.  

 

Människan sänder ut en ström av icke-verbala signaler som sitter samman med det talade språket. 

Dessa signaler kan användas för att förstärka en känsla, attityd eller en viss stämning. Miljön 

sänder också ut icke-verbala signaler som båda parter registrerar (Eide & Eide, 2006). Dimbleby 

och Burton (1999) anser att kommunikation innefattar verbal och icke-verbal kommunikation. 

Kommunikation förmedlar en känsla och det är ett inlärt beteende från spädbarnsåldern. 

Backlund (2006) anser att människan sänder ut icke-verbala signaler som delvis är medfödda 

men även inlärda i den kultur som människan lever i. Allwood (1980) menar att det inte går att 

fastställa exakt vad som är ett medfött beteende då tidigare forskning inte har undersökt alla 

mänskliga kulturer i världen. Vid kommunikation används de fem sinnena syn, hörsel, känsel, 

smak och lukt.  

 

Envägskommunikation är ett sätt att förmedla budskap och information till en mottagare som inte 

kan ge respons på budskapet. Detta kan ske genom massmedia. Det kan även vara då två 

individer samtalar varvid den ena inte uppmärksammar budskapet. Tvåvägskommunikation 

innebär att två eller flera samtalar där information utbytes och bekräftas mellan parterna. Det 

finns olika former av kommunikation vilka är; intrapersonell kommunikation som innebär att 

individen förmedlar känslor inom sig själv genom sina egna tankar. Det egna språket och ordet 

finns inom individen. Interpersonell kommunikation innefattar kontakten öga mot öga när två 

människor samtalar. Sändaren skickar ut ett budskap som mottagaren tar emot och ger respons 

på. Detta är en form av tvåvägskommunikation. Gruppkommunikation kan komma till stånd i en 

familj eller ett arbetslag. De kommunicerar inom gruppen på olika sätt. Detta beror på hur många 

individer gruppen består av och vilken typ av grupp det är som samtalar (Dimbleby et al. 1999).  

 

Den verbala kommunikationen är beroende av den icke-verbala kommunikationen då ett budskap 

förmedlas. Därför måste sjuksköterskan vara medveten om vilka icke-verbala signaler som sänds 

ut i samband med det talade ordet för att undvika missuppfattningar. En patient med 

talsvårigheter kan inte alltid förmedla sitt budskap med verbal kommunikation. Sjuksköterskan 

kan i dessa situationer behöva tolka patientens icke-verbala signaler för att förstå budskapet som 

patienten försöker förmedla. Om sjuksköterskan inte kan tolka patientens icke-verbala signaler 

kan det medföra att förståelse inte kan uppnås i det vårdande mötet.  
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Det vårdande mötet 

Wiklund (2003) anser att det vårdande mötet bygger på att sjuksköterskan ska värna om 

patientens värdighet och bevara integriteten. Relationen ska genomsyras av patientens behov och 

sjuksköterskan ska försöka förstå patients upplevelse i det vårdande mötet. Patienten måste känna 

trygghet och tillit till sjuksköterskan som ska stödja och visa tillgänglighet i det vårdande mötet. 

Enligt Dahlberg innebär mötet att två eller flera människor möter varandra öga mot öga (1994). 

Varje möte kräver en öppning där två eller flera individer uppmärksammar varandra genom 

etablerandet av ögonkontakt (Giddens, 1998). Det är ett samspel som uppstår mellan dessa parter 

där båda bygger upp en gemenskap (Dahlberg, 1994). Giddens (1998) anser att en stor del av vår 

vardag består av möten med andra människor. Samspel uppstår i mötet och kommunikationen 

mellan parterna sker med hjälp av ord, gester och mimik. Wiklund (2003) anser att 

sjuksköterskan ska ge vård utifrån patientens behov utan att se till sig själv.  

 

Det vårdande mötet ska präglas av en fungerande relation. Den ska bygga på ett professionellt 

engagemang som innebär att vårdaren inte förväntar sig något tillbaka av patienten. 

Sjuksköterskan använder sin förförståelse och reflekterar inte över mötet i den vårdande 

situationen. Det är sjuksköterskan som har ansvar för att förhindra lidande och att det vårdande 

mötet ska bli positivt för patienten. Relationen ska präglas av öppenhet och sjuksköterskan ska 

visa respekt för patienten. I det vårdande mötet ska patienten få tillräckligt med tid. Vården ska 

anpassas till individen och innefatta ett individuellt bemötande med respekt (Dahlberg, Segersten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Vårdandet ska utgå ifrån en djup och stabil kontakt. 

Sjuksköterskan ska i det vårdande mötet ställa krav och tro på patienten. Maktmissbruk ska heller 

inte förekomma i de vårdande situationerna (Holmdahl, 1990).  

 

Det är sjuksköterskan som har ansvar för att det vårdande mötet ska bli positivt för patienten. 

Därför är det viktigt att sjuksköterskan är medveten om sitt eget agerande i mötet. Sjuksköterskan 

ska ge ett individuellt bemötande och vården ska leda till individanpassad vård. Patienter med 

talsvårigheter kan ha svårt med att förmedla sig och därför är det viktigt att sjuksköterskan kan 

anpassa sitt agerande i den vårdande situationen. Engström et al. (2005) menar att om 

sjuksköterskan har kunskap om patientens skada och hur den påverkar kommunikationsförmågan, 

ger det förutsättning för sjuksköterskan att finna olika kommunikationsstrategier för att förståelse 

ska kunna uppnås.  

 

Tidigare forskning 

Enligt Engström et al. (2005) finns ett behov i vården gällande personer som har talsvårigheter. 

Det är att vårdaren blir medveten om patientens, anhörigas och närståendes känslor. Det behövs 

en ökad förståelse i vården för personer som har talsvårigheter för att omvårdnaden ska kunna 

förbättras. Stroke-riksförbundet använder en del av sina fonder till att stödja forskning. Kihlgren, 

Johansson, Engström och Ekman (2000) anser att omvårdnadsforskning ger kunskapsutveckling i 
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vården. Detta gör att vården kan utvecklas så länge som forskning bedrivs och tillämpas i vården. 

Sjuksköterskan har ett professionellt ansvar och bör uppdatera sin kunskap genom att se till 

tidigare samt ny forskning. Vandenabeele (2002) har kommit fram till att den icke-verbala 

kommunikationen har stor betydelse i interkulturella möten och att det inte finns tillräckligt med 

forskning inom detta ämnesområde. Det talade ordet kan missuppfattas då det betyder olika saker 

i olika kulturer medan den icke-verbala kommunikationen är mer lätt att förstå då människor 

kommunicerar. Bradshaw (2001) har genom forskning kommit fram till att kommunikation sker 

genom olika strategier, det vill säga tal, gester, visande av föremål, teckenspråk och kroppsspråk. 

De som deltog i studien var personal på ett serviceboende och de rapporterade att de oftast 

använde mer komplexa kommunikationsstrategier än som var nödvändigt. Detta gjorde det svårt 

för personerna som bodde på serviceboendet att förstå.  Personalen konstaterade att de inte hade 

tillräckligt med kunskap om hur de på bästa sätt skulle kommunicera med människorna på detta 

boende.  

 

Davidhizar och Newman Giger (1994) har i sin studie som syfte att beskriva tystnaden som en 

kulturell och individuell variabel. Sjuksköterskan skulle genom denna studie få riktlinjer för hur 

hon skulle använda tystnaden till en fördel i kommunikation med bland annat äldre patienter. De 

kom fram till att kommunikation är mer än bara det talade språket. Faktorer såsom 

kommunikationens rytm, satsmelodi, uttal och suckar kan göra att det talade ordet får en mindre 

betydelse än vad det egentligen hade från början. Sambandet mellan den verbala och den icke-

verbala kommunikationen är något som människan lär sig genom instinkt. Genom tystnad kan 

många olika saker förmedlas, till exempel acceptans eller stöttning. Tystnaden kan även fånga 

åhörares uppmärksamhet då de inte vill lyssna genom att tystnaden kombineras med en menande 

blick och en suck. Sjuksköterskan behöver mer kunskap om hur tystnaden och den icke-verbala 

kommunikationen påverkar patienten.  

 

Scharp, Tompkins och Iverson (2007) har i sin studie diskuterat om det finns tillräckligt med 

litteratur som beskriver hur gester används i kommunikationen. Deras syfte var att komma med 

förslag om hur personer med afasi kunde använda sig av gester istället för verbala ord i 

kommunikationen. Det diskuteras i artikeln om det finns en struktur för gester som används av 

personer med afasi och om de är grundläggande eller naturliga. Frågorna kvarstår hur 

kroppsspråket kan utvecklas genom användandet av gester. Gesterna har en utpräglad betydelse 

för personer som har afasi. I kommunikationsprocessen är gester en del av kommunikationen vid 

de tillfällen då personer med afasi inte kan uttrycka sig med ord. Det framkom i studien att 

relativt lite forskning är gjord inom detta område.  

 

Teoretisk referensram 

Travelbee valdes till denna litteraturstudie för att hon redogör och lyfter fram begreppet 

kommunikation i sin teori. Travelbee ansågs vara relevant till denna litteraturstudie för att hon 

betonar sjuksköterskans roll och att sjuksköterskan ska vara medveten om kommunikationens 
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betydelse. Genom att Travelbee beskriver den icke-verbala kommunikationen som viktig i det 

vårdande mötet ansågs hennes teori väsentlig. Detta för att den icke-verbala kommunikationen 

har en utpräglad betydelse för personer som har talsvårigheter orsakat av stroke. En person med 

talsvårigheter kan inte alltid göra sig förstådd eller förstå. Därför är det viktigt att sjuksköterskan 

är medveten om sin kommunikation i mötet med personer som har talsvårigheter.  

 

Travelbee (1971) betonar vikten av kommunikationen mellan sjuksköterska och patient. 

Kommunikationen måste fungera för att interaktionsprocessen ska kunna äga rum. Det är 

sjuksköterskan som genom sin kommunikation förmedlar det som hon har ansvar för. 

Sjuksköterskan ska förmedla omsorg och ska genom erfarenhet utveckla bra 

kommunikationsvägar. Att uppnå kommunikation är inte ett mål i sig utan det används som ett 

redskap för att klargöra patientens behov. Sjuksköterskan ska i interaktionen använda verbal och 

icke-verbal kommunikation för att uppnå förståelse. Kommunikationstekniker ska användas för 

att öppna upp möjligheten till att förstå patientens kommunikation. För att vårdinsatser som 

patienten behöver ska kunna sättas in måste sjuksköterskan ha kunskap för att förstå patientens 

kommunikation. Den icke-verbala kommunikationen föregår alltid den verbala när två människor 

samtalar. Icke-verbal kommunikation överförs med hjälp av gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk, 

gråt, stön, skrik och beröring. Kommunikationen är konstant och bygger på mellanmänskliga 

relationer.  

 

Travelbee (1971) anser att sjuksköterskan är den som har ansvaret för att skapa relationen 

människa till människa. Med denna typ av relation menas att både sjuksköterskan och patienten 

ser varandra som unika. Kontakt etableras mellan sjuksköterska och patient där sjuksköterskan 

förvissar sig om att patientens behov uppfylls. Det mellanmänskliga förhållandet byggs upp dag 

för dag då sjuksköterskan har kontakt med patienten. Den mellanmänskliga relationen går igenom 

fyra faser vilka är inledande mötet, framväxandet av identiteter, empati och till sist sympati. 

Denna relation ska präglas av förståelse. Relationen kan både vara lockande, sårande eller 

frånstötande. Sjuksköterskan kommunicerar för att kunna motivera, influera och informera 

patienten men även för att kunna ta emot information. Interaktionen mellan sjuksköterska och 

patient kan både vara lika och olika. Därför finns det inga regler för hur denna interaktion ska gå 

tillväga. Människan ses som en unik individ och det bottnar i humanismen. Sjuksköterskan 

formas utifrån sin människosyn och det speglar hennes förhållningssätt som hon har till patienten. 

Sjuksköterskan ska se hela människan för att se människans lidande. Lidandet är en individuell 

upplevelse som sjuksköterskan bör ta på allvar. Lidandet är både en psykisk och en andlig 

upplevelse för människan som inte alltid är helt uppenbar. Denna upplevelse kan variera i djup, 

intensitet och varaktighet. Lidandet uppfattas olika beroende på vilken religion som praktiseras 

av den lidande människan.  

 

Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan är den kontaktperson som patienten har till sitt 

förfogande dygnet runt. Sjuksköterskan har ansvaret för att hjälpa den sjuka, samhället och 

anhöriga att kunna leva med och förebygga sjukdomar. Ett mål är att parterna ska finna mening 
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trots sjukdom. Huvuduppgiften är att hjälpa anhöriga och patienter att leva med sjukdom och 

lidande. Sjuksköterskan måste tro på att patienten kan bli bra och arbetet ska utgå från att göra 

patienten så bra som möjligt. Målet ska vara att patienten ska uppnå bästa möjliga hälsa.  

Sjuksköterskan måste kunna bemöta svårt sjuka patienter och se patientens behov för att utesluta 

onödigt lidande. 

 

Benämningen vårdare kommer att användas i litteraturstudien. I föreliggande studie är vårdaren 

sjuksköterskan.  

 

SYFTE 

 

Syftet med föreliggande studie var att utifrån sjuksköterskans perspektiv belysa den icke-verbala 

kommunikationens betydelse i mötet med en person som har talsvårigheter orsakat av stroke. 

 

METOD 

 

Författarna valde att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats. De vetenskapliga artiklarna 

analyserades med hjälp av innehållsanalysen så som den var beskriven av Graneheim och 

Lundman.  

 

Pilotsökning 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) bör en pilotsökning göras för att konstatera om 

relevant litteratur finns att tillgå inför kommande studie. Under höstterminen 2006 gjordes därför 

en första litteratursökning för att undersöka om det fanns vetenskaplig litteratur att tillgå inom det 

valda ämnesområdet. Pilotsökningen visade att det fanns material i databaserna Cinahl och 

Academic Search Elite som kunde användas i föreliggande studie men att syftet fick 

omformuleras och inriktas på en patientgrupp. Avgränsningen gjordes för att det fanns för 

mycket material inom det valda ämnesområdet.  

 

Datainsamling 

De databaserna som användes till artikelsökningen var Cinahl, Academic Search Elite och The 

Cochrane Database of Systematic Reviews. Sökvägarna begränsades till ovanstående databaser 

på grund av tidsbegränsning. De inklusionskriterier som fastställdes var att de vetenskapliga 

artiklarna skulle vara på engelska. Artiklarna skulle vara skrivna från år 1997 och fram till år 

2007 för att få aktuell forskning inom det valda ämnesområdet. Artiklar från hela världen kom att 

användas. Exklusionskriterierna som fastställdes var att kvantitativa forskningsartiklar uteslöts 
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för att syftet var att komma nära sjuksköterskans perspektiv. Artiklarna som inte var 

vetenskapliga uteslöts. Enligt Olsson och Sörensen (2007) är de artiklar som följer IMRAD-

modellen (Introduction, Material and method, Result And Discussion) vetenskapliga. En första 

datasökning gjordes med fritextord som möte (meeting), kroppsspråk (body language), 

nedsättning (impairment) och ögonkontakt (eye gaze). Dessa fritextord kombinerades med 

MESH-termerna som var kommunikation (communication), interaktion (interaction), patient 

(patient) och sjuksköterska (nurse). Denna sökning gjordes för att se om fritextord var relevant 

för föreliggande studies syfte och om dessa kunde användas i databassökningen. Inför den andra 

sökningen bokades en bibliotekarie för att få hjälp med att använda databaserna korrekt i 

datainsamlingen. Sökorden som användes i litteratursökningen togs fram genom att titta på andra 

liknande arbeten. En del av de ord som användes i första datasökningen inkluderades. 

 

De sökord som användes var både MESH-termer och fritextord. De MESH-termer som användes 

var stroke (stroke, Cerebral-Vascular-Accident), kommunikation (communication), rehabilitering 

(rehabilitation), sjuksköterskor (nurses), patient (patient), äldre (aged), kommunikationsproblem 

(communication-disorder) och kommunikationshinder (communication-barriers). Det ord som 

användes som fritext var nedsättning (impairment). Databassökningen gjordes tillsammans 

framför en dator (se tabell 1). Alla abstrakten lästes när antalet träffar inte översteg 400 stycken. 

Beslut togs om att urval skulle göras. I urval ett lästes abstrakten och de artiklar som var 

relevanta för föreliggande studies syfte togs ut. De artiklar som hamnade i urval två granskades 

utefter IMRAD-modellen. Forskningsmetoden granskades också för att ta ut de artiklar som hade 

kvalitativ ansats. Artiklarna som var vetenskapliga, kvalitativa och relevanta för föreliggande 

studies syfte hamnade i urval tre och kom att användas (se tabell 2). De artiklar som hamnade i 

urval tre kvalitetsbedömdes. Enligt Willman et al. (2006) bör artiklarna kvalitetsgranskas för att 

se om rimlighet finns i studiens resultat. Vidare anser Willman att läsaren bör förhålla sig kritisk 

och vara subjektiv vid kvalitetsbedömningen. Forsberg och Wengström (2003) anser att resultatet 

bör kontrolleras för att se om resultatet stämmer överens med verkligheten. Detta görs för att se 

om det finns rimlighet i informationen och tolkningen inom den kvalitativa forskningen. Vidare 

anser Forsberg och Wengström att bedömningen av kvalitet i kvalitativa studier ska utgå ifrån en 

kritisk granskning. Resultatet i studien ska övertyga läsaren om att verkligheten kan ses på ett 

nytt sätt. Den kvalitativa forskningen ska ge ett nytt kunskapstillskott genom själva beskrivningen 

som framkommer i resultatet. 

 

Artiklarna kvalitetsbedömdes genom att se till om syftet var tydligt angivet, om kvalitativ metod 

var relaterad till syftet, urvalet tydligt beskrivet samt om resultatet var tydligt beskrivet och 

rimligt (Willman et al. 2006). Då sex artiklar hittats i databaserna gjordes en manuell sökning för 

att se om ytterligare material fanns att tillgå. Denna sökning gjordes via Blekinge Tekniska 

Högskolas hemsida. Snabbvalet ”bibliotek” användes för att få fram informationskällor som 

fanns under informationssökning. Tidsskrift fanns att söka vid informationsresurser. På denna 

länk fanns Journal of Clinical Nursing som söktes igenom från år 1997 till år 2007. En artikel 

hittades och granskades efter inklusionskriterierna och exklusionskriterierna. Denna artikel gick 



 9 

igenom urvalen och hamnade i urval tre och kvalitetsbedömdes.  

 

Analysmetod 

Den innehållsanalys som användes som analysmetod var beskriven av Graneheim och Lundman. 

Graneheim och Lundman (2004) anser att denna innehållsanalys kan användas både inom den 

kvantitativa och kvalitativa forskningen. Innehållsanalysen kan även användas till 

litteraturstudier, inom vårdforskning och i ett lärande syfte. Innehållsanalysen i föreliggande 

studie gjordes i fem steg. De valda artiklarna lästes först av alla tre författarna. Allt i artiklarna 

översattes och alla författare var delaktiga i den ordagranna översättningen som gjordes med 

hjälp av Nationalencyklopedin. Den svenska översättningen lästes högt och jämfördes med den 

engelska texten för att se till att inget i artiklarna hade missats i översättningsprocessen. Den 

svenska översättningen lästes ytterligare en gång, mening för mening där meningsenheterna togs 

ut ur artiklarnas resultat. De som valdes ut diskuterades i gruppen för att se om de var relevanta 

för föreliggande studies syfte. Författarnas teoretiska referensram inverkade på valet av 

meningsenheter. Författarna tog ut meningsenheter som kunde relateras till Travelbees 

människosyn och syn på kommunikation. Meningsenheterna blev nedskrivna för hand på ett A4-

papper. Meningsenheterna kondenserades, det vill säga texten förkortades men kärnan i 

meningsenheten bibehölls. Kondenseringen diskuterades i gruppen för att komma fram till en 

abstraktion som var relevant för föreliggande studies syfte samtidigt som kärnan behölls. 

Subkategorier togs fram där kondenseringen och abstraktionen fick vara vägledande. Detta 

gjordes med så lite tolkning som möjligt. I nästa steg klipptes A4–papper isär (meningsenhet, 

kondensering, abstraktion, subkategori) till 140 stycken och sorterades. De sorterades i 41 

stycken olika högar vilket gav en första indelning av subkategorierna. Dessa högar plockades var 

för sig och diskuterades i gruppen för att få fram vilken meningsenhet som hörde till vilken 

subkategori. Efter denna sortering hade antalet minimerats till tretton stycken subkategorier. 

Dessa sorterades ytterligare en gång och genom diskussion kom författarna fram till två 

huvudkategorier och åtta subkategorier (se tabell 3). Författarna angrep analysen med en manifest 

inriktning men för att resultatet skulle bli möjligt att förstå krävdes det tolkning, det vill säga en 

latent analys för att lyfta materialet från sjuksköterskans perspektiv. 

 

Enligt Friberg (2006) kan en analys göras på olika sätt. En analys kan fokusera på det manifesta 

eller det latenta innehållet i en text. Manifest innebär det som texten säger. Det latenta innebär att 

texten tolkas djupare och analysen syftar till att se vad texten handlar om. Oavsett om analysen är 

manifest eller latent så tolkas texten på ett eller annat sätt. Vidare anser Friberg att texten 

bearbetas genom att analyseras och struktureras. Analysprocessen startar med att forskarna sätter 

sig in i materialet för att kunna se helheten. Nästa steg i processen är den egentliga analysen som 

innebär att data separeras från sitt sammanhang och att texten delas in i meningsbärande delar. 

Texten bearbetas systematisk och detta görs genom att hela tiden ställa frågor till texten; vad som 

sägs, hur det sägs och vad innehållet säger. 
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Då de meningsbärande delarna identifierats markeras dessa i texten. Under processen gång ska 

själva texten och det abstrakta i texten kontrolleras för att se om dessa stämmer överens med 

varandra. Delarna förs sedan samman utifrån likheter och olikheter och delarna bildar kategorier 

eller teman. Kategorier namnges utefter vad de handlar om och vad innehållet beskriver. Det sista 

steget i processen innebär att texten sätts samman till en helhet igen. Detta innebär att textens 

delar sätts samman igen så att texten kan uttryckas på ett nytt sätt. Texten blir mer konkret men 

på ett annat sätt än det ursprungliga (Friberg, 2006). 

 

Etiska överväganden 

Föreliggande studie har tagit hänsyn till lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (2003:460) och sekretesslagen (SFS 1980:100) (Raadu, 2007). Inga namn har använts 

i föreliggande studie. Alla sjuksköterskor och patienter som deltagit i de sju valda artiklarna i 

föreliggande studie benämns sjuksköterskan, patienten och person med talsvårigheter vilket 

skyddar den enskilda individens identitet.  

 

RESULTAT 

 

Resultatet baserades på sju vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Två huvudkategorier 

arbetades fram genom innehållsanalys vilka var; förstå och bli förstådd och att kunna utrycka sig. 

I huvudkategorin förstå och bli förstådd redovisas fyra subkategorier, vilka var; att skapa 

förståelse, att vara närvarande, att ge patienten tid och att hantera känslor. I den andra 

huvudkategorin var subkategorierna bristfällig kommunikation, att förmedla budskap genom 

icke-verbala signaler, att använda kommunikationsstrategier och att förmedla tillit. 

 

Förstå och bli förstådd 

Att skapa förståelse 

Den icke-verbala kommunikationen hade betydelse i relationen mellan sjuksköterska och patient. 

Utan en etablerad relation kan inte förståelse uppnås i det vårdande mötet.  För att en relation 

skulle kunna etableras krävs det kontakt, dialog och ett aktivt deltagande från både 

sjuksköterskan och patientens sida (Sahlsten, Larsson, Lindencrona & Plos, 2004). Den icke-

verbala kommunikationen användes i samband med det verbala språket och hade betydelse för 

förståelsen (Sundin, Jansson & Norberg, 2000). Om en positiv attityd fanns till kommunikation 

bidrog det till att kommunikationsprocessen fungerade (Hemsley, Sigafoos, Balandin, Forbes, 

Taylor, Green & Parmenter, 2001). Sjuksköterskan använde den icke-verbala kommunikationen 

som ett redskap i kommunikationsprocessen för att lära känna patienten och etablera en relation. 

Detta hade betydelse för både sjuksköterskan och patienten för att de skulle kunna komma 

närmare varandra och uppnå förståelse i mötet (Sahlsten et al. 2004). De icke-verbala signalerna 
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som sjuksköterskan sände ut behövde vara tydliga för att patienten skulle kunna förstå (Sundin, 

Jansson & Norberg, 2002). Både sjuksköterskan och patienten var tvungna att koncentrera sig på 

kommunikationen för att budskapen skulle nå fram (Hemsley et al. 2001). Lyckades de båda 

uppnå förståelse skapades band och närhet i det vårdande mötet och relationen kunde präglas av 

ett ömsesidigt förhållningssätt (Sundin et al. 2000). 

 

Att vara närvarande 

Sjuksköterskan och patienten skapade en relation till varandra genom att de båda var öppna i sitt 

sätt att vara och genom att de delade känslor och upplevelser. Detta innebar att de var personligt 

engagerade i varandra och att sjuksköterskan såg patienten som en unik individ. Sjuksköterskan 

var närvarande i det vårdande mötet för att patientens kommunikation skulle uppfattas (Sahlsten 

et al. 2004). Kommunikationen underlättades om sjuksköterskan kunde stifta bekantskap och 

använda det icke-verbala språket i mötet (Sundin, Jansson & Norberg, 2001). För att detta skulle 

vara möjligt lyssnade sjuksköterskan aktivt och tolkade de icke-verbala signalerna som patienten 

förmedlat och gav respons på budskapet. Samspelet präglades av ett respektfullt bemötande där 

sjuksköterskan stöttade patientens aktiva val (Sahlsten et al. 2004). 

 

Att ge patienten tid 

Tid var en viktig aspekt som framkom i föreliggande litteraturstudie. Sjuksköterskan ansåg att 

tiden inte alltid räckte till i mötet för att kommunicera med en person som hade talsvårigheter. 

Sjuksköterskan var tvungen att lyssna aktivt under samtalets gång och det var ofta det krävdes 

flera kommunikationsförsök av patienten (Hemsley et al. 2001). För att kommunikation skulle 

kunna etableras behövde sjuksköterskan tillbringa tid med patienten (Sundin et al. 2000). 

Sjuksköterskan var tvungen att ta sig tid till att kommunicera och invänta patienten och visa att 

tiden fanns till kommunikation för att patienten skulle vilja kommunicera (Sundin et al. 2002). 

 

Att hantera känslor 

Sjuksköterskan upplevde att kommunikationen med en person som hade talsvårigheter 

försvårades för att de egna känslorna inverkade i mötet. Upplevelsen av att känna sorg och 

hjälplöshet i mötet gjorde det svårt för sjuksköterskan att sätta patienten i fokus. De negativa 

känslorna som sjuksköterskan upplevde gjorde det svårt att ge vård. Sjuksköterskan upplevde en 

ständig kamp med sina egna känslor men kände samtidigt empati för patienten (Sheldon, Barrett 

& Ellington, 2006). Mötet med en person som hade talsvårigheter gav ibland en positiv känsla 

men det kunde även ge en negativ känsla (Hemsley et al. 2001). Sjuksköterskan upplevde 

kommunikationen som omöjlig om patientens ögon var uttryckslösa (Sundin et al. 2000). 

Sjuksköterskan kunde inte alltid få fram det som patienten ville förmedla och därför kunde inte 

alltid patientens behov tillfredställas. Kommunikation som inte kunde bli meningsfull upplevdes 

som ett frustrerande moment. Detta kunde göra att sjuksköterskan upplevde att det var svårt att 
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engagera sig i patienten för att förståelse inte kunde skapas genom yrkesrollen (Hemsley et al. 

2001). Stress var en annan känsla som sjuksköterskan upplevde när kommunikationen inte 

fungerade. Kunde förståelse inte uppnås trots upprepade kommunikationsförsök kunde 

sjuksköterskan förneka att händelsen överhuvudtaget ägt rum för att orka med sitt arbete 

(Sheldon et al. 2006). I rehabiliteringsfasen upplevde sjuksköterskan en känsla av 

tillfredsställelse över att ha kunnat hjälpa patienten att återta de förlorade funktionerna. En känsla 

av glädje uppnåddes då patientens behov kunde tillgodoses och då meningsfull kommunikation 

etablerats (Sundin et al. 2001). Sjuksköterskan upplevde att då en relation hade etablerats och 

kommunikationen fungerade infann sig en känsla av närhet till patienten. Detta stärkte 

engagemanget och känsligheten i det vårdande mötet. Meningsfullhet kunde endast uppnås om 

kommunikationen fungerade på ett bra sätt. Sjuksköterskan upplevde att om respons och 

bekräftelse fanns på budskap som hade förmedlats hade kommunikation uppnåtts och detta gav 

en känsla av tillfredställelse (Sundin et al. 2002). 

 

Att kunna utrycka sig 

Bristfällig kommunikation 

Det framkom i föreliggande litteraturstudie att kommunikationen blev bristfällig då 

sjuksköterskan inte hade tillräckligt med kunskap om patientens talsvårigheter. Hade inte en god 

relation etablerats kunde inte kommunikationen fungera på ett tillfredställande sätt (Sundin et al. 

2002). I de situationer där sjuksköterskan inte hade tillräckligt med kunskap om patientens 

talsvårighet bidrog det till att vården blev otillräcklig (Hemsley et al. 2001). Patienten kunde inte 

alltid redogöra för tidigare sjukdomar eller annat som var relevant för vården på grund av 

talsvårigheterna. Kommunikationen försvårades även av hur pass allvarligt patientens 

sjukdomstillstånd var (Hemsley et al. 2001). Om inte sjuksköterskan eller patienten kunde 

använda rätt ord i sitt sammanhang eller utnyttja icke-verbala signaler i mötet ledde det till 

bristfällig kommunikation (Sheldon et al. 2006). 

 

Att förmedla budskap genom icke-verbala signaler 

För att den icke-verbala kommunikationen skulle kunna användas i relationen behövdes en lugn 

och tyst miljö. Denna lugna miljö kunde skapas genom att sjuksköterskan log mot patienten i 

mötet (Sundin et al. 2002). Gester användes som icke-verbala signaler och hade betydelse i 

relationen för att tolkning av budskapet skulle kunna göras av både sjuksköterskan och patienten 

(Sundin et al. 2000). Sjuksköterskan ansåg att de icke-verbala signalerna var viktigare än det 

talade språket. Kroppsspråket hade betydelse i relationen genom att det förstärkte det talade ordet 

med hjälp av gester. Sjuksköterskan kunde även bekräfta patienten genom att använda sitt eget 

kroppsspråk och visa att budskapet nått fram (Sahlsten et al. 2004). Budskap kunde förmedlas på 

olika sätt om det förekom en tyst dialog i mötet. Beröring användes som en icke-verbal signal och 

detta gjorde att känslor kunde överföras. Detta hade betydelse för att sjuksköterskan kunde 
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förmedla omtanke utan ord. Händerna användes som ett redskap av sjuksköterskan som kunde 

visa närhet genom att hålla patienten i handen eller smeka lätt över kinden (Sundin & Jansson, 

2003). För att kommunikation skulle kunna fungera i mötet var sjuksköterskan tvungen att 

använda icke-verbala signaler såsom ansiktsuttryck och ansiktsmimik i relationen. Detta hade 

betydelse för tolkning av budskapet. Ögonkontakt användes som ett kommunikationsredskap och 

relationen förstärktes genom denna icke-verbala signal. Blickar som utbyttes i mötet krävdes för 

att bekräfta patientens budskap som hade förmedlats (Hemsley et al. 2001). 

 

Att använda kommunikationsstrategier 

Sjuksköterskan använde olika strategier i sitt bemötande för att kommunikationen skulle bli bra 

med en person som hade talsvårigheter. Guidning var en strategi som innebar att sjuksköterskan 

såg på patientens icke-verbala kroppsspråk för att få fram det som patienten ville förmedla i den 

aktuella situationen (Sundin et al. 2002). Sjuksköterskan kunde i vissa situationer använda sig av 

bilder för att kommunicera med en person som hade talsvårigheter. Icke-verbala signaler kunde 

även användas i samråd med patienten såsom en blinkning för ett Ja och två blinkningar för ett 

Nej. De icke-verbala signalerna hade stor betydelse i utvecklandet av strategier.  Sjuksköterskan 

fick anpassa den icke-verbala kommunikationen till patientens talsvårigheter. Vårdaren var 

tvungen att vara kreativ i sitt sätt att tänka för att kunna ge individuell vård. Vid de tillfällen då 

sjuksköterskan inte hade tillräckligt med kunskap om patienten pratade sjuksköterskan med sina 

kollegor för att ta reda på om de hade kunskap som kunde hjälpa till i det vårdande mötet. 

Anhöriga användes också för att sjuksköterskan skulle kunna samla information om patienten. I 

de fall där budskapet inte kunde uppfattas använde sig sjuksköterskan av sina kollegor för att se 

om den personen kunde förstå patienten (Hemsley et al. 2001). 

 

Att förmedla tillit 

Sjuksköterskan var medveten om att patientens liv hade förändrats till det sämre på grund av 

talsvårigheter som uppkommit efter stroke (Sundin et al. 2001). En person som drabbats av stroke 

behövde mycket uppmuntran av sjuksköterskan för att kommunikation skulle kunna ske (Sundin 

et al. 2003). Sjuksköterskan ansåg att de icke-verbala signalerna utgjorde de största faktorerna 

som behövdes i vårdandet av en person som hade talsvårigheter. Fungerade inte 

kommunikationen gjorde inte vården det heller (Sundin et al. 2001). Vårdbehovet kunde inte 

tillgodoses om inte sjuksköterskan kunde uppfatta det som patienten ville förmedla (Sahlsten et 

al. 2004). Sjuksköterskan gjorde allt för att patienten skulle känna trygghet och tillit i det 

vårdande mötet. Tilliten som sjuksköterskan skapade gjorde att patienten hade ork till att återta de 

förlorade funktionerna som uppkommit på grund av stroke (Sundin et al. 2001). Sjuksköterskan 

var tvungen att fokusera på patientens egna resurser. Realistiska mål sattes upp och 

sjuksköterskan tog hänsyn till patientens autonomi. Målen som fastställdes eftersträvades 

tillsammans. Vården präglades av att både sjuksköterskan och patienten skulle vara delaktiga och 

dela ansvar för att patienten skulle kunna återta de förlorade funktionerna (Sahlsten et al. 2004). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att ur sjuksköterskans perspektiv belysa den icke-verbala 

kommunikationens betydelse i mötet med en person som har talsvårigheter orsakat av stroke. 

Metoden baserades på en litteraturstudie med kvalitativ ansats. MESH-termer användes och 

planen var från början att enbart använda MESH-termer. Om MESH-termer enbart används hade 

sökningen begränsats. Detta hade kanske lett till att antalet artiklar minskat eller att artiklar som 

var relevanta för syftet inte kommit fram genom sökorden. En del ord som användes som 

fritextord i första datasökningen gav inget resultat, därför slopades de fritextorden som inte var 

relevanta i den andra sökningen. På grund av tidsbegränsningen söktes material enbart i tre 

databaser, vilka var Cinahl, Academic Search Elite och Cochrane (Database of Systematic 

Reviews). Om fler databaser sökts igenom hade fler artiklar förmodligen hittats. Databasen 

Cochrane söktes inte igenom lika noggrant för att det snabbt kom fram att de artiklar som var 

relevanta för föreliggande studies syfte inte var relevanta för att de var kvantitativa. Hade 

kvantitativa artiklar används hade den icke-verbala kommunikationen belysts mer genom att det 

fanns kvantitativ forskning inom det ämnesområdet. Resultatet hade blivit annorlunda. De delar 

som den icke-verbala kommunikationen består av hade belysts. De icke-verbala signalerna hade 

lyfts fram. Signalernas användande hade specificerats men den icke verbala kommunikationens 

betydelse hade inte lyfts fram. Om kvantitativa artiklar hade använts i föreliggande studie hade 

inte sjuksköterskans perspektiv på den icke-verbala kommunikationens betydelse i mötet lyfts 

fram vilket var en del av syftet. 

 

Fler än sju kvalitativa artiklar som var relevanta för studien hittades men kunde inte tas fram av 

Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek Gräsvik vilket indirekt har påverkat antalet valda artiklar. 

De inklusionskriterier som fastslogs var att artiklarna skulle vara på engelska från år 1997 fram 

till år 2007. Hade sökningen gått längre bakåt i tiden hade det kanske funnits mer material att 

tillgå. Det negativa med det hade varit att forskningen förmodligen inte hade varit aktuell.  Att 

enbart använda engelska artiklar var negativt genom att feltolkning kunde ske i översättningen till 

svenska. Därför kontrollerades översättningen två gånger. Det som framkom som positivt i 

exklusionskriterierna var användandet av IMRAD-modellen som kunde användas som en 

försäkran om att det var vetenskapliga artiklar som använts i föreliggande studie. De valda 

artiklarna kvalitetsbedömdes genom att se till syftet. Detta gjordes för att se om syftet var 

välformulerat och för att se om syftet besvarats i resultatet. Även kvalitativ metod och urvalet 

granskades för att se om metoden var relaterad till syftet. Det var relevant genom att denna 

litteraturstudies metod hade kvalitativ ansats. Resultatet bedömdes för att se om det var tydligt 

beskrivet och rimligt. I denna litteraturstudie togs meningsenheter ut ur artiklarnas resultat under 

analysprocessen. Därför behövdes det en kontroll av artiklarnas resultat genom att denna 

litteraturstudie bygger på artiklarnas resultat. Det ansågs vara positivt av författarna att göra 

denna kvalitetsbedömning genom att det gav en försäkran om att de valda artiklarna hade 
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kvalitet. Detta styrks av Forsberg et al. (2003) som anser att kvaliteten i kvalitativa studier utgår 

från en kritisk granskning. 

 

Författarna har genom att använda fem steg i innehållsanalysen tolkat analysmetoden beskriven 

av Graneheim och Lundman. Graneheim och Lundman (2004) anser att innehållsanalysen görs i 

sex steg. Innehållsanalysen går ut på att ta ut meningsenheter som består av ord eller uttalanden 

som är centrala för studiens syfte. Meningsenheterna reduceras genom kondensering där kärnan i 

meningsenheten finns kvar. Abstraktion sker därefter och detta ska leda fram till en kategori eller 

till ett tema. Graneheim och Lundman föreslår att kodning kan ske efter abstraktion. Därefter tas 

subkategorier/subteman ut genom så lite tolkning som möjligt. Huvudkategorier eller 

huvudteman arbetas sedan fram utefter vad subkategorierna/subteman visat. Kategorierna är en 

grupp av innehåll som delar samma mening och som har samma kärna.  

 

Innehållsanalysen beskriven av Graneheim och Lundman valdes för att den kunde användas till 

artiklar som hade kvalitativ ansats vilket var relevant för föreliggande studies syfte. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att innehållsanalysen kan vara manifest eller latent. Med manifest 

menas att se till vad texten säger och se de tydliga och uppenbara beståndsdelarna som finns i den 

och detta öppnar upp möjligheten till att tolka på olika nivåer. Med latent menas att 

innehållsanalysen utgår från att tolka texten och finna det underliggande budskapet. Ovanstående 

styrks av Friberg (2006) som anser att en analys antingen kan fokusera på det manifesta eller det 

latenta innehållet i en text. Vidare anser Friberg att manifest innebär det som texten säger. Friberg 

anser att det latenta syftar till att innehållet i en text tolkas djupare och analysen syftar till att se 

vad texten handlar om. Oavsett om analysen är manifest eller latent så tolkas texten på ett eller 

annat sätt. Författarna valde att göra en manifest innehållsanalys men för att resultatet skulle bli 

möjligt att förstå krävdes det tolkning. Då meningsenheterna togs ut tolkades de genom 

författarnas förförståelse om den icke-verbala kommunikationens innebörd. Denna 

innehållsanalys blev manifest genom att författarna valt att hålla sig textnära för att minimera 

tolkningen. Dock tolkas alltid en text av läsaren på ett eller annat sätt. Det positiva med denna 

analysmetod var att då meningsenheterna togs ut ur de valda artiklarna och diskuterades kunde 

alla författare vara delaktiga. 

 

Genom att allt skrevs ner för hand (meningsenhet, kondensering, abstraktion, subkategori) och 

klipptes isär var det lättare att få en överblick genom att de isär klippta delarna lades upp på ett 

bord. Detta gjorde att författarna kunde titta på alla delar samtidigt och sortera upp dem i 

subkategorier. Hade analysen gjorts på datorn hade det inte varit lika lätt att få fram överblicken. 

Det hade varit svårare att sortera upp subkategorierna och diskutera framför en dator. Graneheim 

och Lundman (2004) anser att kodning kan användas som en del av abstraktionen men detta 

användes inte under analysprocessen. Författarna såg under analysprocessens gång att 

subkategorier kunde tas ut utan kodning. Om kodning använts hade det gjort att 

meningsenheterna förmodligen hade tolkats mer.  
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Det som var negativt med denna beskrivning av analysmetod var att det inte var en primärkälla. 

En sekundärkälla kan inte ses som tillförlitlig på samma sätt som en primärkälla för att 

sekundärkällan hänvisar till andra källor och har tolkats av dem som skrivit sekundärkällan. Detta 

gör att sekundärkällorna måste granskas kritiskt. Författarna kom fram till att använda Graneheim 

och Lundmans innehållsanalys som analysmetod var negativt och positivt. Det var negativt för att 

det inte var en primärkälla. Det var positivt för att analysmetoden var relevant för föreliggande 

studie genom att kvalitativa artiklar använts.  

 

Friberg (2006) anser att analysprocessens görs i fem steg. Det första steget är att texten ska ses 

som en helhet. Andra steget i processen innebär att data separeras från sitt sammanhang och data 

markeras i texten. De separerade delarna bildar meningsbärande delar. I det tredje steget 

bearbetas texten systematiskt genom att forskaren hela tiden ställer frågor till texten; vad som 

sägs, hur det sägs och vad innehållet säger. I det fjärde steget förs likheter och olikheter samman 

och bildar kategorier eller teman. Det sista steget i processen innebär att texten sätts samman till 

en helhet igen. Författarna ansåg inte att denna analysmetod var relevant att använda i 

föreliggande studie då det sågs som svårare att ta ut meningsbärande delar än att ta ut 

meningsenheter. Detta för att det inte framgår exakt vad meningsbärande delar är. Författarna 

ställde sig frågan om meningsbärande delar var stycken eller enstaka meningar. Denna 

analysmetod måste därför tolkas av författarna och detta gör det svårare att använda den. Det 

framgår inte heller tydligt i Fribergs analysprocess om subkategorier kan skapas. Det ansågs 

därför vara negativt genom att det hade blivit svårare att strukturera upp resultatet. Det framgår 

inte tillräckligt tydligt hur texten ska föras samman i Fribergs analysprocess sista steg. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen baseras på huvudkategorierna och subkategorierna samt utifrån 

omvårdnadsteoretikern Travelbee som använts som teoretisk referensram. Tidigare forskning 

diskuteras och lyfts fram. 

 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskan ansåg att icke-verbal kommunikation behövdes och 

hade stor betydelse för att förståelse ska kunna uppnås i mötet med personer som har 

talsvårigheter orsakat av stroke. Detta styrks av Vandenabeele (2002) som anser att icke-verbal 

kommunikation öppnar upp förståelse mellan människor och att den används i 

kommunikationsprocessen. Travelbee (1971) menar att kommunikation, både verbal och icke-

verbal behövs i interaktionen för att den ska kunna fungera. Vidare anser Travelbee att 

sjuksköterskan ska i interaktionen använda verbal och icke-verbal kommunikation för att uppnå 

förståelse.  I resultatet anser sjuksköterskan att de icke-verbala signalerna är viktigare än det 

talade språket. Detta styrks av Davidhizar och Newman Giger (1994) som anser att 

kommunikation är mer än det talade ordet.  Vidare kom det fram att kroppsspråk och gester hade 

betydelse för förståelsen genom att det förstärkte det talade ordet. Detta styrks av Travelbee 

(1971) som anser att den icke-verbala kommunikationen överförs med hjälp av gester och 
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kroppsspråk. Scharp, Tompkins och Iverson (2007) har genom forskning kommit fram till att 

gester har en utpräglad betydelse för att etablera förståelse för personer som har afasi. Resultatet i 

föreliggande studie visar att sjuksköterskan kunde genom icke-verbala signaler och genom 

beröring förmedla omtanke utan ord.  Det gjorde att personligt engagemang skapades och 

sjuksköterskan såg personen som hade talsvårigheter som en unik individ. Detta styrks av 

Travelbee (1971) som menar att sjuksköterskan ska se människan som en unik medmänniska och 

detta bottnar i humanism. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan och patienten skapade bekantskap och de delade känslor och 

upplevelser. För att relationen skulle vara möjlig lyssnade sjuksköterskan aktivt och tolkade 

patientens icke-verbala signaler och gav respons. Enligt Travelbee (1971) ska sjuksköterskan 

förmedla omsorg. Vidare anser Travelbee att kommunikationen är något som är konstant och att 

det bygger på mellanmänskliga relationer. Det framkom även i resultatet att tiden hade stor 

betydelse för förståelse i interaktionen. Sjuksköterskan ansåg att tiden inte alltid räckte till för att 

i slutenvård kommunicera med en patient som hade talsvårigheter. Det var inte alltid möjligt att 

få tillgång till tid.  Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan ska vara den kontaktperson som 

ska finnas till patientens förfogande dygnet runt. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan ansåg att om inte rätt ord kunde användas i sitt sammanhang 

eller om icke-verbala signaler inte kunde utnyttjas på rätt sätt i mötet leder det till bristfällig 

kommunikation. Davidhizar och Newman Giger (1994) beskriver sambandet mellan den verbala 

och den icke-verbala kommunikationen som något som människan lär sig genom instinkt.  

Travelbee (1971) anser att sjuksköterskan i interaktionen ska använda verbal och icke-verbal 

kommunikation för att uppnå förståelse. Resultatet visar att sjuksköterskan ska använda olika 

kommunikationstekniker för att öppna upp möjligheten till att förstå patientens kommunikation. 

För att vårdinsatser som patienten behöver ska kunna sättas in måste sjuksköterskan ha kunskap 

för att förståelse ska uppnås. Travelbee (1971) anser att sjuksköterskan kommunicerar både för 

att kunna motivera, influera och informera patienten men även för att kunna ta emot information 

från patienten. I resultatet kom det fram att sjuksköterskan upplevde att de egna känslorna 

inverkade i mötet med en person som hade talsvårigheter. Vidare upplevdes att det var svårt att 

engagera sig i patienten om meningsfull kommunikation inte hade etablerats. Förståelse kunde 

inte alltid uppnås genom yrkesrollen. Travelbee (1971) anser att sjuksköterskan ska etablera 

kommunikationsvägar genom erfarenhet. Det finns inga regler för hur interaktionen ska gå till 

och relationen kan både vara frånstötande, lockande eller sårande.  

 

I resultatet framkom att de icke-verbala signalerna hade stor betydelse i utvecklandet av 

kommunikationsstrategier. Sjuksköterskan anpassade den icke-verbala kommunikationen till 

patientens talsvårigheter. Vidare användes kollegor och anhöriga för att samla information om 

patientens talsvårigheter och sjuksköterskan var kreativ i sitt sätt att tänka för att utveckla 

strategier och ge individuell vård. Bradshaw (2001) har genom en studie kommit fram till att 

personalen på ett boende använde kommunikationsstrategier det vill säga tal, gester, visande av 
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föremål, teckenspråk och kroppsspråk. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan måste ha 

tillräckligt med kunskap för att förstå patienten kommunikation för att kunna sätta in 

vårdinsatser.  I resultatet anser sjuksköterskan att de icke-verbala signalerna utgjorde de största 

faktorerna som behövdes i vårdandet av en person som hade talsvårigheter. Fungerade inte 

kommunikationen kunde vården inte göra det heller. Sjuksköterskan fokuserade på patientens 

resurser och realistiska mål sattes upp. Hon hjälpte patienten att återta de förlorade funktionerna.  

Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan ska se hela människan för att se människans lidande. 

Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att finna mening trots sjukdom. Vidare anser Travelbee att 

patienten ska med sjuksköterskans hjälp hantera sjukdom och försöka uppnå bästa möjliga hälsa. 

Sjuksköterskan ska tro på att patienten kan bli bra och det är det som vården ska bygga på. 

 

Fördelen med att använda Travelbee som teoretisk referensram är att kommunikationen starkt 

betonas i teorin. Resultatet påverkades av Travelbees teori och syn på kommunikation genom att 

författarna tog ut meningsenheter som kunde relateras till Travelbees teori. Resultatet kunde 

därför styrkas med Travelbee. Detta var positivt genom att syftet med föreliggande studie var att 

utifrån sjuksköterskans perspektiv belysa den icke-verbala kommunikationens betydelse i mötet 

med personer som har stroke/afasi i slutenvård. Travelbee betonar den icke-verbala 

kommunikationens betydelse och detta var positivt för föreliggande studies syfte vilket var att 

belysa den icke-verbala kommunikationens betydelse. En annan aspekt som var positivt med att 

använda Travelbee som teoretisk referensram är att människosynen bygger på att alla människor 

är unika. Detta kan direkt återkopplas till föreliggande studies syfte som bygger på ett 

vårdvetenskapligt synsätt där en person som har talsvårigheter anses vara en unik individ. Att 

använda Travelbees teori som teoretisk referensram var positivt för författarna kunde se 

kommunikationen som ett redskap och inte som ett mål. Enligt Travelbee (1971) används 

kommunikation som ett redskap för att klargöra patientens behov. Det som var negativt med att 

använda denna teoretiska referensram var att Travelbee betonar den mellanmänskliga relationen 

och de fyra faserna som sjuksköterskan och patienten genomgår. Detta framkommer inte i de sju 

kvalitativa artiklarna som användes i denna litteraturstudie. Artiklarna beskriver att samspel och 

att interaktion har stor betydelse för förståelsen medan Travelbee (1971) menar att det är den 

mellanmänskliga relationen som är i centrum. En annan nackdel var att det var svårt att lyfta 

sjuksköterskans perspektiv genom att använda denna teoretiska referensram. Det var svårt att 

använda Travelbee för att sjuksköterskans känslor inte betonas i teorin utan det är hela tiden 

patienten som är i fokus. 

 

Resultatet påverkades genom den teoretiska referensramen för att författarna hela tiden hade 

Travelbees syn på människan som en unik individ då meningsenheterna plockades ut. Synen på 

den icke-verbala kommunikationen fick större mening under analysprocessen för att författarna 

hade en förförståelse som utgick från Travelbee och hennes syn på vad icke-verbal 

kommunikation innefattar. De icke-verbala signaler som Travelbee anser som centrala har 

betonats mer och plockats ut ur artiklarna som användes i föreliggande studie. På så sätt kunde 

den icke-verbala kommunikationens betydelse lyftas fram vilket var en del av studiens syfte. 
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Sjuksköterskans använde sig själv som ett redskap i kommunikationsprocessen. Travelbee (1971) 

anser att kommunikationen inte är ett mål utan att sjuksköterskan ska använda sig själv som 

redskap i kommunikationsprocessen. Detta har indirekt påverkat resultatet då detta har setts som 

en del av sjuksköterskans perspektiv av författarna. Resultatet har påverkats av Travelbees syn på 

sjuksköterskans roll och mål med vården. Sjuksköterskan har som mål att ge individuell vård och 

hjälpa patienten att leva med sin sjukdom. I artiklarna har de meningsenheter lyfts fram som har 

med den individanpassade vården att göra och sjuksköterskans vård av en person med 

talsvårigheter. Detta var en del av syftet då sjuksköterskans perspektiv på betydelsen av den icke-

verbala kommunikationen skulle lyftas fram. 

 

Resultatet hade blivit annorlunda om en annan omvårdnadsteoretiker används som teoretisk 

referensram. Om omvårdnadsteoretikern Imogene King hade använts hade inte den icke-verbala 

kommunikationens betydelse lyfts fram lika tydligt. Imogene King betonar den öppna relationen 

och menar att verbal kommunikation bygger på förtroende. Sjuksköterskan och patienten ska vara 

på samma nivå och tolka den aktuella situationen på samma sätt. Målen med omvårdnaden 

eftersträvas tillsammans och ska uppnås. Den mellanmänskliga relationen betonas och 

sjuksköterskan ska hjälpa patienten att uppnå hälsa eller lära sig leva med ohälsa (Rooke, 1995). 

Resultatet hade lyft fram sjuksköterskans perspektiv på kommunikation och relationen hade 

hamnat i fokus om Imogene King hade använts som teoretisk referensram. 

 

SLUTSATSER 

 

De slutsatser som framkom är att den icke-verbala kommunikationen har betydelse för 

sjuksköterskan i mötet med en person som har talsvårigheter orsakat av stroke. Sjuksköterskan är 

tvungen att använda sig av icke-verbala signaler i det vårdande mötet för att förståelse ska kunna 

uppnås. Tid som tillbringades med patienten har stor betydelse för den icke-verbala 

kommunikationen och tid krävs för att utveckla individanpassad vård och för att sjuksköterskan 

ska ha möjlighet till att utveckla kommunikationsstrategier. Förmedlan av budskap kan inte ske 

om sjuksköterskan inte kan använda icke-verbala signaler i kommunikationsprocessen. Den icke-

verbala kommunikationen föregår alltid den verbala. 

 

Det finns inte tillräckligt mycket med forskning om sjuksköterskans syn på den icke-verbala 

kommunikationens betydelse. Författarna förhoppning är att denna studie kan ligga till grund för 

vidare forskning för att ytterligare belysa sjuksköterskans perspektiv. Författarna föreslår mer 

forskning om hur sjuksköterskan använder sin icke-verbala kommunikation i mötet med en 

person som har talsvårigheter. Forskning som avser sjuksköterskans medvetenhet om sitt icke-

verbala språk och känslor som uppkommer i mötet saknas. Det uppkom frågor under 

litteraturstudiens gång som författarna saknar forskning om. Frågor såsom hur används 

kroppsspråk? Hur känns det att använda icke-verbala signaler? Hur anpassar sjuksköterskan icke-
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verbala signaler vid vård av personer med talsvårigheter? Vid vård av personer med 

talsvårigheter använder alla sjuksköterskor icke-verbala signaler på samma sätt? Författarna 

saknar en kartläggning över hur de icke-verbala signalerna används och hur de ser ut i mötet med 

en person som har talsvårigheter.
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Tabell 1. Litteratursökning 

#1 Cerebral-Vascular-Accident / Stroke  

#2 Communication  

#3 Communication-Barriers  

#4 Communicative-Disorders  

#5 Rehabilitation  

#6 Nurses  

#7 Aged  

#8 Patient 

#9 Impairment 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl #1 14787 0 0 0 

Cinahl #1 AND #2 121 7 5 1 

Cinahl #1 AND #3 10 0 0 0 

Cinahl #1 AND #4 46 0 0 0 

Cinahl #1 AND #5 380 0 0 0 

Cinahl #1 AND #6 35 0 0 0 

Cinahl #1 AND #7 5116 0 0 0 

Cinahl #1 AND #8 16 4 2 0 

Cinahl #1 AND #9 0 0 0 0 

Cinahl #2 14625 0 0 0 

Cinahl #2 AND #3 223 0 0 0 

Cinahl #2 AND #4 80 0 0 0 

Cinahl #2 AND #5 80 0 0 0 

Cinahl #2 AND #6 297 6 3 1 

Cinahl #2 AND #7 1448 0 0 0 

Cinahl #2 AND #8 61 0 0 0 

Cinahl #2 AND #9 3 0 0 0 

Cinahl #3 1553 0 0 0 

Cinahl #3 AND #4 7 0 0 0 

Cinahl #3 AND #5 6 0 0 0 

Cinahl #3 AND #6 27 0 0 0 

Cinahl #3 AND #7 208 1 1 0 

Cinahl #3 AND #8 7 0 0 0 

Cinahl #3 AND #9 0 0 0 0 

Cinahl #4 1035 0 0 0 

Cinahl #4 AND #5 11 0 0 0 

Cinahl #4 AND #6 2 0 0 0 
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Cinahl #4 AND #7 121 0 0 0 

Cinahl #4 AND #8 0 0 0 0 

Cinahl #4 AND #9 0 0 0 0 

Cinahl #5 7604 0 0 0 

Cinahl #5 AND #6 33 0 0 0 

Cinahl #5 AND #7 570 0 0 0 

Cinahl #5 AND #8 17 0 0 0 

Cinahl #5 AND #9 4 0 0 0 

Cinahl #6 AND 24216 0 0 0 

Cinahl #6 AND #7 602 0 0 0 

Cinahl #6 AND #8 104 0 0 0 

Cinahl #6 AND #9 441 0 0 0 

Cinahl #7 154 658 0 0 0 

Cinahl #7 AND #8 326 3 0 0 

Cinahl #7 AND #9 14 0 0 0 

Cinahl #8 1718 0 0 0 

Cinahl #8 AND #9 2 0 0 0 

Cinahl #9 1403 0 0 0 

Academic Search Elite #1 18096 0 0 0 

Academic Search Elite #1 AND #2 308 5 3 3 

Academic Search Elite #1 AND #3 1 0 0 0 

Academic Search Elite #1 AND #4 47 0 0 0 

Academic Search Elite #1 AND #5 1763 0 0 0 

Academic Search Elite #1 AND #6 223 1 1 0 

Academic Search Elite #1 AND #7 624 0 0 0 

Academic Search Elite #1 AND #8 6156 0 0 0 

Academic Search Elite #1 AND #9 522 0 0 0 

Academic Search Elite #2  248135 0 0 0 

Academic Search Elite #2 AND #3 157 0 0 0 

Academic Search Elite #2 AND #4 582 0 0 0 

Academic Search Elite #2 AND #5 1541 0 0 0 

Academic Search Elite #2 AND #6 1631 0 0 0 
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Academic Search Elite #2 AND #7 703 0 0 0 

Academic Search Elite #2 AND #8 7213 0 0 0 

Academic Search Elite #2 AND #9 917 0 0 0 

Academic Search Elite #3 157 0 0 0 

Academic Search Elite #3 AND #4 0 0 0 0 

Academic Search Elite #3 AND #5 2 0 0 0 

Academic Search Elite #3 AND #6 7 0 0 0 

Academic Search Elite #3 AND #7 7 0 0 0 

Academic Search Elite #3 AND #8 40 1 0 0 

Academic Search Elite #3 AND #9 3 0 0 0 

Academic Search Elite #4   1153 0 0 0 

Academic Search Elite #4 AND #5 104 5 5 1 

Academic Search Elite #4 AND #6 3 0 0 0 

Academic Search Elite #4 AND #7 50 0 0 0 

Academic Search Elite #4 AND #8 121 2 2 0 

Academic Search Elite #4 AND #9 245 2 2 0 

Academic Search Elite #5 51676 0 0 0 

Academic Search Elite #5 AND #6 1215 0 0 0 

Academic Search Elite #5 AND #7 1002 0 0 0 

Academic Search Elite #5 AND #8 9355 0 0 0 

Academic Search Elite #5 AND #9 1629 0 0 0 

Academic Search Elite #6 46331 0 0 0 

Academic Search Elite #6 AND #7 748 0 0 0 

Academic Search Elite #6 AND #8 15493 0 0 0 
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Academic Search Elite #6 AND #9 141 1 1 0 

Academic Search Elite #7 33122 0 0 0 

Academic Search Elite #7 AND #8 7044 0 0 0 

Academic Search Elite #7 AND #9 944 0 0 0 

Academic Search Elite #8 318423 0 0 0 

Academic Search Elite #8 AND #9 4693 0 0 0 

Academic Search Elite #9 17629 0 0 0 

Totalt  1031973 38 25 6 

 

Manuell sökning Biblioteket Gräsvik Journal of Advanced Nursing 1 

Totalt   1 
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Tabell 2. Artikelöversikt 

 

Författare/Tidskrift/År/Land Titel Syfte Urval/Metod Resultat 

Sundin, K., Jansson, L., & 

Norberg, A. Journal of 

Clinical Nursing. 2000 - 

Sverige. 

 

Communicating with 

people with stroke 

and aphasia: 

understanding 

through sensation 

without words. 

Belysa kommunikation 

betydelse med 

människor som har 

stroke och afasi.  

 

Deltagare: fem 

sjuksköterskor och fem 

undersköterskor deltog. 

Deltagarna deltog i 

berättande intervjuer 

som varade mellan 30-

60 minuter i ett 

konferensrum på en 

rehabiliterings 

avdelning. Intervjuerna 

analyserades utifrån ett 

fenomenologisk och 

hermeneutiskt 

angreppssätt.   

Vårdaren ansåg att 

kommunikation 

behövdes för att det 

skapade närhet och 

självständighet. I 

vård av patienten 

med talsvårigheter 

uppstod känslor som 

gjorde att vårdaren 

kunde vara öppen i 

mötet. Icke-verbal 

kommunikation 

främjade förståelse. 

 

Sundin, K., Jansson, L., & 

Norberg, A. Qualitative Health 

Research. 2001 - Sverige.  

 

The Meaning of 

Skilled Care 

Providers‟ 

Relationships with 

Stroke and Aphasia 

Patients. 

Belysa vårdarnas 

erfarenheter av 

vårdrelationen med 

stroke och afasi 

patienter. 

Deltagare: Fem 

kvinnliga vårdare 

deltog genom inspelade 

narrativa intervjuer som 

varade mellan 30-60 

minuter på en 

rehabiliterings 

Vårdaren upplevde 

att humor 

underlättade 

vårdandet. Vårdaren 

ansåg att förtroende 

behövdes för att en 

relation skulle 
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avdelning. De inspelade 

intervjuerna 

analyserades utifrån ett 

fenomenologisk och 

hermeneutiskt 

angreppssätt. 

kunna etableras med 

patienten. Vårdaren 

ansåg att icke-verbal 

kommunikation 

behövdes för att 

komma närmare 

patienten. 

Hemsley, B., Sigafoos, J., 

Balandin, S., Forbes, R., 

Taylor, C., Green A, V., & 

Parmenter, T. Journal of 

Advanced Nursing. 2001 – 

Australien. 

 

Nursing the patient 

with severe 

communication 

impairment. 

Beskriva information 

som framkommit av 

sjuksköterskor som 

vårdar patienter med 

talsvårigheter.  

 

Deltagare: 20 

sjuksköterskor 

intervjuades efter ett 

intervjuschema. 

Intervjuerna varade i ca 

90 minuter.  Metoden 

var kvalitativ och 

beskrivande. 

 

Sjuksköterskan 

beskrev att det var 

svårt att 

kommunicera med 

patienter som har 

talsvårigheter. 

Sjuksköterskan 

beskrev att det 

behövdes mer 

utbildning gällande 

hjälpmedel för att 

förbättra 

kommunikationen 

med patienter som 

har talsvårigheter.  
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Författare/Tidskrift/År/Land Titel Syfte Urval/Metod Resultat 

Sundin, K., Jansson, L., & 

Norberg, A.  

Nursing Inquiry. 2002 – 

Sverige. 

 

Understanding 

between care 

providers and patients 

with stroke and 

aphasia: a 

phenomenological 

hermeneautic inquiry. 

Belysa betydelsen av 

vårdarens upplevelser 

av kommunikation med 

patienter som har afasi 

orsakat av stroke. 

Deltagare: Fem vårdare 

deltog i videoinspelade 

intervjuer som varade i 

50-70 minuter. Data 

tolkades genom ett 

fenomenologisk och 

hermeneutiskt 

angreppssätt. 

Vårdaren upplevde 

att han/hon kände 

medkänsla för 

patienten. Detta hade 

betydelse för att det 

bidrog till att 

vårdaren kunde 

guidas genom de 

egna känslorna. 

Sundin, K., & Jansson, L. 

Journal of Clinical Nursing. 

2003 – Sverige. 

 

„Understanding and 

being understood‟ as 

a creative caring 

phenomenon – in care 

of patients with 

stroke and aphasia. 

Belysa betydelsen av 

att förstå och att bli 

förstådd i vård av 

patienter med afasi 

orsakat av stroke.  

Deltagare: fem vårdare 

deltog i 

videoinspelningar av 

patientens 

morgonhygien. Efter 

det skedde intervjuer 

som var narrativa och 

reflekterande och de 

ljudinspelades. 

Intervjuerna varade i 

15-25 minuter. Data 

tolkades genom ett 

fenomenologisk och 

hermeneutiskt 

angreppssätt. 

Tillit till varandra 

hade betydelse för 

att förståelse skulle 

kunna uppnås i 

mötet. Kunde 

samspel uppnås 

ledde det till att 

förståelse kunde ske 

mellan vårdare och 

patient. Om 

förståelse kunde 

uppnås ledde det till 

att vårdare och 

patient kunde 

samarbeta. 
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Författare/Tidskrift/År/Land Titel Syfte Metod Resultat 

Sheldon K, L., Barrett, R., & 

Ellington, L. Journal of 

nursing. Scholarship. 2006 – 

USA. 

 

Difficult 

Communication in 

Nursing. 

Beskriva 

kommunikationssvårigheter 

i interaktionen mellan 

sjuksköterska och patient 

utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

Deltagare: 30 

sjuksköterskor 

delades in i sex 

fokusgrupper. 

Fokusgrupperna 

träffades i 30-60 

minuter för att 

diskutera frågor 

utifrån ett 

intervjumanus. 

Grounded theory 

användes för att ge 

studien en struktur. 

 

Sjuksköterskan 

upplevde att det var 

svårt att 

kommunicera med 

patienter för att de 

egna känslorna 

inverkade. Då 

sjuksköterskan inte 

kunde uppnå god 

kommunikation tog 

sjuksköterskan 

hjälp av sina 

kollegor för att 

uppnå 

tillfredsställande 

kommunikation.  

Sahlsten JM, M., Larsson E, I., 

Lindencrona SC, C., & Plos 

AE, K. Journal of Clinical 

Nursing.  2004 – Sverige.  

Patient participation 

in nursing care: an 

interpretation by 

Swedish Registered 

Nurses. 

Beskriva sjuksköterskors 

förståelse för patientens 

deltagande i omvårdnaden 

Deltagare: 31 

sjuksköterskor deltog 

och delades in i sju 

fokusgrupper. 

Fokusgrupperna 

intervjuades och 

intervjuerna spelades 

in på band. Grounded 

Theory användes som 

metod och metoden 

Sjuksköterskan 

ansåg att 

kommunikation 

behövdes för att 

stärka patientens 

deltagande i 

vården. 

Sjuksköterskan var 

tvungen att sätta sig 

in i patientens 

situation för att 
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hade kvalitativ ansats.  delaktighet skulle 

kunna skapas. 
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Tabell 3. Exempel på innehållsanalys 

Meningsenhet Meningsenhet 

(Egen 

översättning) 

Kondensering Abstraktion Subkategori Kategori 

“Communication 

means 

understanding 

and being 

understood, 

which is 

necessary for the 

establishment of 

a functioning 

relationship with 

the patient.” 

(Sahlsten et al. 

2004, s.37-38). 

“Med 

kommunikation 

menas att förstå 

och bli förstådd 

och det är 

nödvändigt för 

att etablera en 

funktionell 

relation med 

patienten” 

Kommunikation 

innebär att förstå 

och bli förstådd 

och används för 

att etablera 

relation 

Kommunikation 

skapar förståelse  

Att skapa 

förståelse  

Förstå och bli 

förstådd  

 

“They felt it was 

meaningful and 

important to be 

committed and 

attentive and to 

try to understand 

the patient and 

thus provide the 

desire care” 

(Sundin et al. 

2001, s.314).  

”De kände att det 

var viktigt att 

vara engagerad 

och närvarande 

och att det var 

viktigt att 

försöka förstå 

och tillgodose 

patientens 

behov” 

Det var viktigt att 

vara engagerad 

och närvarande 

och försöka förstå 

patienten och 

tillgodose behov 

Det var viktigt att 

vara engagerad 

och närvarande  

Att vara 

närvarande  

 

“Some nurses 

thought it 

important that 

nurses spend 

more time with 

patients with 

severe 

communication 

impairment so as 

to enable 

communication 

“(Hemsley et al. 

2001, s.833).  

 

”En del 

sjuksköterskor 

tyckte att det var 

viktigt att tid 

skulle spenderas 

med patienten 

som hade 

talsvårigheter 

som en 

förutsättning för 

kommunikation” 

Sjuksköterskan 

tyckte att tid var 

viktig att spendera 

med patienten 

som hade 

talsvårigheter som 

en förutsättning 

för 

kommunikation 

Tiden var viktigt 

med patienten 

som hade 

talsvårigheter 

Att ge 

patienten tid  
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“The nurse 

described how 

she struggled 

with conflicting 

emotions while 

caring for this 

patient” 

(Sheldon et al. 

2006, s.143).  

”Sjuksköterskan 

beskrev hur hon 

kämpade med 

sina egna känslor 

samtidigt som 

hon kände 

medkänsla för 

patienten” 

Sjuksköterskan 

kämpade med sina 

egna känslor 

samtidigt som hon 

kände medkänsla 

för patienten 

Sjuksköterskan 

kämpade med 

sina egna känslor 

Att hantera 

känslor 

”…when the 

patient had a 

severe 

communication 

impairment, he 

or she might not 

be able to 

describe their 

symptoms or 

allergies to 

nurses” 

(Hemsley et al. 

2001, s.832). 

”… när patienten 

hade 

talsvårigheter 

kunde han eller 

hon inte beskriva 

symtom eller 

allergier för 

sjuksköterskan” 

 

Patient med 

talsvårigheter 

kunde inte 

beskriva symtom 

eller allergier 

 

Talsvårigheter 

gör att 

kommunikationen 

brister 

 

Bristfällig 

kommunikat

ion 

Att kunna  

utrycka sig  

“Care providers 

read the patients 

body language, 

show their own 

apprehension, 

comprehension 

and 

understanding, 

and strengthen 

with their own 

body language” 

(Sundin et al. 

2003, s.111).  

”Vårdarna läste 

patientens 

kroppsspråk, 

visade sin egen 

uppfattning, 

förståelse och 

förstående och 

stärkte det med 

sitt egna 

kroppsspråk”  

Vårdarna läste 

patientens 

kroppsspråk och 

visade förståelse 

genom sitt egna 

kroppsspråk” 

Vårdgivarna 

förmedlade 

förståelse genom 

sitt kroppsspråk  

Att 

förmedla 

budskap 

genom icke-

verbala 

signaler  

  

“Strategies 

described as 

useful if the 

patient did not 

understand the 

nurse included 

rephrasing the 

question, adding 

animation or 

”Strategierna 

beskrevs som 

användbara då 

patienten inte 

kunde förstå 

sjuksköterskan, 

inkluderat att 

omformulera 

frågorna, 

Användbara 

strategier 

användes av 

sjuksköterskan 

t.ex. genom att 

omformulera 

frågor  

Sjuksköterskan 

använde sig av 

strategier  

Att använda 

kommunikat

ionsstrategie

r 
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body 

language…” 

(Hemsley et al. 

2001, s.831). 

använda livligt 

kroppsspråk…”  

“These patients 

need to feel 

security, trust 

and confidence 

in their care 

providers 

because they are 

extremely 

vulnerable as a 

result of the 

stroke…” 

(Sundin et al. 

2001, s.311).  

”Dessa patienter 

måste få känna 

trygghet, tillit 

och de måste lita 

på vårdaren för 

att de är extremt 

känsliga som ett 

resultat av 

stroke…” 

Patienterna måste 

känna trygghet 

och tillit och lita 

på vårdaren  

Patienten måste 

känna trygghet 

och tillit  

Att 

förmedla 

tillit  

 

 




