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Abstract 

Constraint-Induced Therapy (CI) is based on the theory that constraining operational 

functions will increase the usage and at the same time the recovery of impaired functions. 

Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT) is a variant of CI, aimed at people with chronic 

aphasia. The purpose of this study was to examine whether CIAT would affect the linguistic 

abilities of eleven individuals with chronic aphasia. The linguistic abilities of each participant 

were tested before and after the therapy which consisted of thirty hours intensive training 

during two weeks in accordance with CIAT. Abilities that were examined included naming 

ability, informative speech, listening comprehension and everyday use of language. 

Measurements of the participants’ length of utterances and speech-rate were also 

implemented. The test results were analyzed using Wilcoxon signed ranks tests and 

dependent t-tests. Significant improvements were ascertained in the areas of length of 

utterances, naming ability and informative speech. The conclusion of the study was that 

CIAT has a positive effect on individuals suffering from chronic aphasia, in regards to 

speech production. It is unclear whether the method has any effect on language 

comprehension. 

 

Key words: CI-therapy, aphasia therapy, intensive therapy, group therapy, stroke, effects of 

treatment  



Sammanfattning 

Constraint-Induced Therapy (CI) bygger på teorin att hämmande av välfungerande funktioner 

ökar användningen och därmed återhämtningen av nedsatta funktioner. Constraint-Induced 

Aphasia Therapy (CIAT) är en variant av CI som riktas mot personer med kronisk afasi. 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om CIAT påverkade språkförmågan för elva 

personer med kronisk afasi. Deltagarnas språkförmåga testades före och efter behandlingen, 

vilken utgjordes av trettio timmar intensiv träning under två veckor i enlighet med CIAT. 

Delförmågor som testades var benämningsförmåga, informativt tal, hörförståelse samt 

språkanvändning i vardagen. Mätningar gjordes också av deltagarnas taltempo och 

genomsnittliga yttrandelängd. Deltagarnas resultat från språktesten analyserades med 

Wilcoxon signed ranks test och beroende t-test. Signifikanta förbättringar kunde ses inom 

områdena yttrandelängd, benämningsförmåga samt informativt tal. Slutsatsen var att CIAT 

har en positiv effekt på personer med kronisk afasi vad gäller talproduktion. Det är dock 

oklart huruvida metoden påverkar språkförståelse.  

 

Nyckelord: CI-terapi, afasibehandling, intensiv behandling, gruppterapi, stroke, 

behandlingseffekt  
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1. Inledning 

Socialstyrelsen (2005) beskriver stroke som en av de stora folksjukdomarna. Varje år drabbas 

cirka 30 000 människor i Sverige och antalet förväntas öka i takt med att de äldre i samhället 

blir fler (Socialstyrelsen, 2005). Av de drabbade får cirka 12 000 afasi, vilket innebär 

nedsättning av förståelsen och/eller produktionen av språk (Afasiförbundet, 2008).  Många 

med afasi får näst intill ingen logopedisk behandling, trots att afasiterapi har bevisat god 

effekt i det akuta skedet efter stroke (Holland, Fromm, DeRuyter & Stein, 1996; Robey, 

1998). Från de senare skedena då afasin betraktas som kronisk finns dock endast ett fåtal 

rapporter om lyckade behandlingsresultat (Meinzer, Elbert, Djundja, Taub & Rockstroh, 

2007). 

 

Dagens syn på rehabilitering fokuserar ofta på kompensation och ersättning, och inte på att 

förstärka de språkliga förmågor som individen har kvar (Lillie & Mateer, 2006). Constraint-

Induced Therapy (CI) har som mål att återskapa och optimera skadade funktioner genom att 

fokusera träningen på dessa (Lillie & Mateer, 2006). CI har tidigare främst använts för 

patienter med motoriska svårigheter, men frågan har framställts huruvida CI:s framgångsrika 

terapipaket även går att använda på kognitiva nedsättningar och svårigheter, inklusive afasi 

(Mark & Taub, 2002). Terapi som syftar till att förbättra den talade kommunikationen, istället 

för att kompensera för ett borfall, kan upplevas som mer meningsfull för patienten.  

2. Bakgrund  

2.1 Stroke 

En stroke orsakas av avbruten blodförsörjning i hjärnan, vanligen beroende på ett brustet 

blodkärl eller en propp. Den ger plötsliga neurologiska störningar och kan i värsta fall leda till 

döden (WHO, 2008). Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska 

funktionsnedsättningar såsom afasi (Socialstyrelsen, 2005), som uppträder hos en tredjedel av 

strokedrabbade (Laska, 2007).  

2.2 Afasi 

Afasi är en nedsättning eller förlust av språkliga funktioner till följd av hjärnskada (Benson 

& Ardila, 1996). Afasi manifesteras på en mängd olika sätt (Helm-Estabrooks & Albert, 

2003) och störningen kan drabba förståelsen och/eller produktionen av språkets alla delar 

(Sing & Kent, 2000), det vill säga fonologi, morfologi, syntax, semantik samt pragmatik 
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(Ahlsén, 2008). Ett sätt att klassificera afasi är genom indelningen i flytande respektive icke 

flytande afasi (Laska, 2007) vilken baseras på karaktäriseringen av individens tal. 

Kärnsymptomen vid flytande afasi är nedsatt språklig förståelse, produktion av parafasier 

(ord- eller stavelseutbyten), svårigheter att finna ord samt utbyten av grammatiska morfem. 

Icke-flytande afasi karaktäriseras också av ordfinnandeproblem, men även svårigheter att 

producera längre och komplexa meningar. Talet uppfattas som telegrafiskt och saknar delar 

av den syntaktiska och grammatiska strukturen (Caplan, 1998). Variationer förekommer 

givetvis mellan olika individer inom denna indelning. Många som drabbas av afasi har svårt 

att på ett effektivt sätt förmedla sig, då förmågan att skapa sammanhängande tal är nedsatt 

(Brookshire & Nicholas, 1994). Att inte kunna kommunicera verbalt kan innebära social 

isolering och handikapp (Maher et al., 2006). Det sker initialt en spontan förbättring av 

språkförmågan, och afasin förändras ofta till en mildare typ (Pedersen, Vinter & Olsen, 

2004). Forskare är dock oense om hur länge denna förbättringsprocess pågår (Helm-

Estabrooks & Albert, 2003; Maher et al., 2006), enligt Laska (2007) stannar den av vid tre 

månader post-onset. Samstämmighet råder kring att endast minimala spontana förbättringar 

av afasin sker när tolv månader gått efter insjuknande (Maher et al., 2006; Meinzer et al., 

2007). När den spontana återhämtningen avstannat betraktas afasin som kronisk. Initial 

bedömning och skattning av afasi sker oftast genom “bedside testing” vilken senare 

kompletteras med standardiserade språkliga test. Förmågor som undersöks är expressivt 

språk, repetition, förståelse av talat språk, benämning, läsning och skrivning. Trots att många 

språkliga testbatterier är standardiserade används de inte kliniskt på ett standardiserat sätt 

(Benson & Ardila, 1996). Språkliga test börjar mer och mer kompletteras med mätningar av 

hjärnans aktivitet och funktion (Meinzer et al., 2004). 

2.3 Behandling av afasi 

Målet med afasibehandling är att förbättra de språkliga funktionerna utöver den spontana 

återhämtningen (Helm-Estabrooks & Albert, 2003). Språkterapi i det akuta skedet är viktig 

och har stor betydelse för den fortsatta återhämtningen (Meinzer et al., 2007). I afasiterapi 

används ofta individanpassade stimulus-responsövningar inom olika språkmodaliteter såsom 

talad uttrycksförmåga, hörförståelse, läsförmåga och skrivförmåga (Elman & Berstein-Ellis, 

1999). Terapin kan riktas mot symptom, underliggande funktionella system eller pragmatiska 

förmågor (Ahlsén, 2008). 
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Robey (1998) har genom metaanalys av 55 studier av afasibehandling visat att det finns 

vetenskapligt stöd för att afasiterapi är effektiv. Analysen visade att utfallet för behandlade 

patienter oavsett återhämtningsstadium var bättre än för de som inte behandlats. Skillnaderna 

var störst om behandlingen sattes in i det akuta skedet efter insjuknande. Behandlingen gav 

störst resultat om den översteg två timmar i veckan. Basso och Caporali (2001) konstaterar att 

intensiv afasiterapi inte bara leder till bättre resultat på specifika test, den åstadkommer också 

bättre kommunikativ användning av den tillgängliga språkförmågan. Enligt Robey (1998) 

finns det för få studier av afasibehandling för att utvärdera hur olika metoder står sig mot 

varandra i effektivitet. 

 

Språklig terapi i grupp för individer med kronisk afasi har visats ge positiva resultat (Elman & 

Bernstein-Ellis, 1999). En grupp kan ses som en kontext, i vilken det är möjligt att träna 

individuella färdigheter samt att interagera med flera personer på en gång (Benson & Ardila, 

1996). En rad övriga fördelar med gruppbehandling har presenterats av Marshall (1999). 

Exempelvis kan deltagandet i en grupp ge insikt om att det finns fler med samma svårigheter 

och gruppen kan bli ett forum där känslor och tankar kan uttryckas.  

2.4 Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT)  

Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT) är en relativt ny terapiform framtagen av 

Pulvermüller et al. (2001) för att behandla kronisk afasi. Även benämningen Constraint-

Induced Language Therapy (CILT) förekommer i litteraturen. CIAT är en språklig variant av 

CI, Constraint-Induced Therapy, ett behandlingskoncept som ursprungligen applicerats på 

pareser efter stroke (Mark & Taub, 2002). I fortsättningen av denna rapport kommer CI-

behandling för motoriska nedsättningar att benämnas CIMT (Constraint-Induced Movement 

Therapy). Förutom CIAT har försök även gjorts att översätta CI-terapin till andra kognitiva 

funktioner, som minnesträning (Mark & Taub, 2002).  

2.4.1 Beskrivning av CI 

CI har utvecklats av Taub och kollegor (Taub, Uswatte & Pidikiti, 1999) och har sitt ursprung 

i beteendevetenskaplig forskning på apor. Metoden bygger på en teori om fenomenet inlärd 

passivitet (learned non-use) som utvecklas i det akuta skedet efter en hjärnskada. I och med 

att individen upplever misslyckande vid försök att använda den skadade funktionen och 

positiv respons vid användning av andra oskadade funktioner börjar denne förlita sig på 

intakta förmågor och slutar försöka använda den funktion som är skadad (Grotta et al., 2004; 
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Taub et al., 1999). Detta är en ohälsosam effekt som hindrar återhämtningen av den nedsatta 

funktionen (Grotta et al., 2004; Maher et al., 2006). Att individen lär sig att undvika 

användning av den skadade funktionen, samtidigt som denna förbättras spontant, innebär att 

det finns mer kapacitet hos individen än denne visar och själv är medveten om (Lillie & 

Mateer, 2006; Taub et al., 1999). CI är ett terapeutiskt paket som utgår från fyra olika 

basprinciper: 

• Hämning (Constraint): Genom att begränsa den friska funktionens möjligheter att 

användas i dagliga aktiviteter begränsas samtidigt passiviseringen av de nedsatta 

funktionerna. Att använda en fysisk hämmare, som en sele eller handske inom CIMT, 

kan hjälpa patienten att påminnas om den friska funktionen, men är inte nödvändigt 

för att följa principen om hämning (Mark & Taub, 2002).  

• Formning (Shaping): Den nedsatta funktionen formas genom att övningarnas 

svårighetsgrad och design varierar för att långsamt närma sig det önskade målet 

(Maher et al., 2006): färdigheter användbara i vardagslivet. För att undvika upprepade 

misslyckanden bör övningarna gradvis öka i svårighetsgrad. Övningarna bör hela tiden 

ligga på en nivå som kräver individens högsta prestationsförmåga (Taub et al., 1994).  

• Intensitet (Massed Practice): Den välfungerande funktionen bör återhållas så mycket 

som möjligt. Intensiteten är viktig för att stärka individens nya beteende, att använda 

den nedsatta funktionen samt för att försvaga de spärrar som orsakat inlärd passivitet 

(Mark & Taub, 2002). 

• Beteendemässiga förändringar: Deltagarens motivation och vilja att modifiera sina 

beteenden, inte minst att börja fokusera på att använda den nedsatta funktionen, är en 

förutsättning för CI. Användningen dokumenteras genom dagboksföring och ett 

kontrakt mellan terapeut och patient görs upp om när och hur den nedsatta funktionen 

ska användas i vardagen. En viktig del är även verbalt beröm och stöttning från 

terapeuten (Taub, Uswatte, Mark & Morris, 2006). 

 

Taub et al. (2006) menar att en terapimetod endast kan anses framgångsrik om den leder till 

förbättrade förmågor som kan användas av patienten i dennes dagliga liv. Enligt dem nöjer sig 

nästan all terapi i dagsläget med att skapa förbättringar som syns i testsituationen. 

2.4.2 Den neurologiska teoribakgrunden till CI  

Den skada som uppstår vid en stroke leder till ogynnsamma omorganiseringar av hjärnans 

funktionella system. Intensiv och repetitiv träning kan vrida tillbaka denna process och 
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upphäva dess negativa konsekvenser (Elbert & Rockstroh, 2004). Forskning har visat att 

användning av en skadad funktion leder till omorganisation av de kortikala strukturer i 

hjärnan som hanterar och styr densamma (Taub et al., 1999). Denna förmåga till 

omorganisation benämns hjärnplasticitet (Lillie & Mateer, 2006) och påverkar hur hjärnan tar 

emot, behandlar och söker efter ny information. Den är beroende av vilka krav och input som 

når hjärnan (Elbert & Rockstroh, 2004). CI-terapi har visats framkalla kortikal 

omorganisation, under förutsättning att individen har hög motivation (Elbert & Rockstroh 

2004), och enligt Mark och Taub (2002) är denna omorganisation fundamental för den 

positiva effekt som CI-terapi visat. Vidare anser Rockstroh och Elbert (2004) att om det är 

ommodelleringen av centrala nervsystemets kopplingar som är den huvudsakliga 

underliggande mekanismen till återvunna funktioner så borde liknande tillvägagångssätt 

kunna främja rehabilitering av såväl tal som rörelse, trots att de styrs av olika neurologiska 

nätverk. 

2.4.3 Utvecklingen av CIAT 

Pulvermüller et al. (2001) menar att afasi till viss del kan förklaras av en lingvistisk form av 

inlärd passivitet, vilken patienten utvecklar när språkförmågan i det akuta stadiet är mest 

påverkad. Då talförmågan är nedsatt blir det enklare för individen att förlita sig på andra, för 

tillfället mer välfungerade kommunikationssätt, till exempel skrift eller gester. Resultatet blir 

att patienten slutar försöka producera komplexa yttranden och förlitar sig på kompensatoriska 

kommunikationssätt. 

 

CIAT:s behandlingsupplägg är något modifierat från CIMT:s men följer samma basprinciper: 

hämmande av frisk funktion (alternativa kommunikationssätt), intensiv träning och 

formgivning av uppgifter efter vardagslivets krav. Den fjärde principen som handlar om 

beteendeförändringar utgörs av uppmuntran och påminnelser från terapeuten samt 

överenskommelsen att fokusera på det talade språket. I Pulvermüllers med kollegor studie 

(2001) byggdes CIAT kring ett kortspel där deltagarna samlade på specifika bilder genom att 

beskriva och efterfråga dem från varandra. Deltagarna uppmanades att endast använda talad 

kommunikation (hämmande av frisk funktion) och kraven på yttrandenas komplexitet ökade 

med tiden (formning). Detta skedde dels genom krav och uppmuntran från terapeuten men 

även genom att bilderna blev mer komplexa (minimala par och objekt i olika färger och 

antal). Regler utformades för att övningen skulle efterlikna vardagen, till exempel var 

deltagarna tvungna att tilltala varandra med namn och använda diverse artighetsfraser. 
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Slutligen var terapin intensiv, den omfattade tre timmar dagligen i tio dagar under två veckors 

tid (Pulvermüller, 2001).   

2.5 Resultat från tidigare studier av CI 

2.5.1 CIMT:s påverkan på motorisk förmåga 

Effekter av CI har främst visats genom CIMT då det har varit, och fortfarande är det 

huvudsakliga användningsområdet. CIMT är en av få tekniker inom sitt område som i 

randomiserade kontrollerade studier visats reducera kronisk motorisk nedsättning i övre och 

nedre extremiteter efter stroke (Bonaiuti, Rebasti & Sioli, 2007; Elbert & Rockstroh, 2004; 

Mark & Taub, 2002). Patienter som genomgått CIMT har visat stor till mycket stor ökning av 

spontan användning av den nedsatta extremiteten i det dagliga livet. De har även uppvisat 

förbättringar i test av extremitetens motoriska förmåga (Taub et al., 2006).  

2.5.2 CIAT:s påverkan på språklig förmåga 

Pulvermüller et al. (2001) visade i en studie att individer med kronisk afasi förbättrades 

signifikant på sex av åtta test av språklig förmåga efter att ha genomgått CIAT. De 

förbättrades mer än en kontrollgrupp som fick lika många timmar traditionell afasiterapi. 

Dessutom ökade språkanvändningen i vardagen signifikant vilket enligt Pulvermüller et al. 

var det viktigaste resultatet. Ingen sådan förändring kunde ses hos kontrollgruppen. 

 

Ett flertal studier har efter Pulvermüller et al. (2001) visat CIAT:s positiva effekt (Breier, 

Maher, Novak & Papanicolaou, 2006; Breier, Maher, Schmadeke, Hasan & Papanicolaou, 

2007; Maher et al., 2006; Meinzer, Djundja, Barthel, Elbert & Rockstroh, 2005; Meinzer et 

al., 2007; Richter, Miltner & Straube, 2008). Språkliga parametrar som har förbättras är bland 

annat förståelighet (Richter et al., 2008), benämning (Maher et al., 2006; Pulvermüller et al., 

2001), repetition samt språkanvändning i vardagen (Meinzer et al., 2007; Pulvermüller et al., 

2001). Ingen korrelation har kunnat ses mellan effekt av CIAT och ålder eller tid efter stroke, 

(Meinzer et al., 2007). Det är fortfarande oklart vilka specifika underliggande mekanismer 

som orsakar den språkliga förbättring som kan ses i CIAT (Maher et al., 2006) och genom att 

modifiera upplägget av CIAT har studier försökt undersöka hur CI:s olika delar/principer 

bidrar till dess effekt. Meinzer et al. (2007) skapade ett upplägg, CIAT+, där deltagarna fick i 

uppgift att träna på vardagliga kommunikativa situationer hemma med stöd av sina anhöriga. 

Även bilderna i träningen modifierades och bestod av texter och fotografier från 

vardagssituationer. Denna grupp jämfördes med en grupp som fick vanlig CIAT. Resultaten 
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visade att CIAT+ gruppen förbättrats i samma utsträckning som CIAT-gruppen och att de 

fortsatte att förbättras på sina självskattningar av kommunikativ förmåga i vardagen även sex 

månader efter avslutad träning. Maher et al. (2006) jämförde två grupper av patienter som fick 

samma afasiterapi, det enda som skilde grupperna åt var om hämmande av alternativa 

kommunikationssätt förekom. Båda grupperna uppvisade förbättring av språkliga funktioner, 

dock var effekten större i gruppen som endast fick använda talad kommunikation. I en 

uppföljningsstudie av Meinzer et al. (2007) syntes ingen fortsatt förbättring efter CIAT:s 

avslutande, trots att deltagarna fortsatte i traditionell terapi. Detta anser författarna tyder på att 

intensiteten i träningen är en förutsättning för CIAT-metodens goda resultat. Den fjärde 

basprincipen i CI-metoden, beteendmässiga förändringar, är enligt Taub et al. (2006) den som 

starkast bidrar till CI:s effektivitet, de uttalar sig dock inte om CIAT. 

2.5.3 CIAT:s påverkan på neurala nätverk 

Kunskap om hur hjärnans funktioner bidrar till återhämtningen av språkliga förmågor hos 

individer med afasi kan bereda en grund för utformning och utvärdering av 

rehabiliteringsstrategier (Breier et al., 2006). Språklig träning kan utnyttja hjärnans plasticitet 

och stimulera omorganiseringen av de för språkförmågan relevanta strukturerna, även vid 

kronisk afasi (Meinzer et al., 2004). Pulvermüller, Hauk, Zohsel, Neininger och Mohr (2005) 

gjorde mätningar av individers neurologiska signaler vid ord-igenkänning före och efter 

CIAT. Den neuronala aktiveringen vid igenkänning av riktiga ord ökade i styrka och hastighet 

men ingen förändring skedde vid igenkänning av nonsens-ord. Pulvermüller et al. (2005) 

föreslår att neuronen som aktiveras vid ord-igenkänning har förstärkt sina interna kopplingar 

till följd av den intensiva språkträningen. Det neuronala nätverket har därmed blivit lättare att 

aktivera och producerar starkare signaler än före träningen. Att dessa nätverk aktiverats med 

hög frekvens under behandlingen kan också ha lett till att fler nya neuron har kopplats 

samman. Denna förändringsprocess är förmodligen förklaringen till de språkliga förbättringar 

som kan uppmätas med språkliga test efter CIAT (Pulvermüller et al., 2005). Det råder 

oklarhet om vilka delar av hjärnan som har störst betydelse vid återhämtning av 

språkfunktioner efter stroke; de som brukar kallas språkcentra eller områden i den icke-

dominanta hjärnhalvan (Breier et al., 2007). Två forskargrupper har noterat att de patienter 

som påverkas mest av CIAT är de som före behandling visat hög aktivering i de vänstra bakre 

områdena samt i högra hemisfären (Breier et al., 2006; Richter et al., 2008).  
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2.6 Att mäta effekt av afasibehandling 

Det råder viss oenighet kring vilka test som bör användas för att undersöka språkförmågan 

hos en person med afasi. Generellt bör test vara valida och reliabla och testa det som de påstår 

sig testa. Vidare bör de ha hög specificitet och sensitivitet. Meningarna går isär kring 

huruvida individers prestationer vid språkliga test speglar personens verkliga kommunikativa 

förmåga eller enbart dennes svar i testsituationen (Wertz, 1995). Att den förmåga som genom 

testet undersöks är relevant för individens vardagliga behov utgör testets ”ekologiska 

validitet”, vilken enligt Ahlsén (2008) ofta kan ifrågasättas. Slutligen bör test visa de 

förändringar som den aktuella terapin är avsedd att frambringa (Wertz, 1995).   

 

Ett sätt att mäta individens egen uppfattning om förändring är genom självskattning, till 

exempel i form av enkäter. Det finns dock en risk att individer på grund av höjd 

sinnesstämning efter att ha gått i terapi får en ogrundad upplevelse av förbättring. Det kan 

även bero på en stark önskan att förbättras eller att patienten vill glädja terapeuten. Detta 

fenomen ger en felaktig bild av terapins faktiska effekt och brukar kallas för Hawthorne-

effekten (Mark & Taub, 2002).  

 
Ett vanligt mått på språklig uttrycksförmåga är genomsnittlig yttrandelängd, MLU (Mean 

Lenght of Utterance) vilket används såväl kliniskt som i forskningssammanhang, främst för 

att följa den språkliga utvecklingen hos barn (Dethorne, Johnson & Loeb, 2005). Måttet har 

förespråkats som användbart för att följa upp resultat av behandling (Paul, 2001) och hänvisas 

ofta till som ett globalt mätinstrument av språklig uttrycksförmåga. Sannolikt reflekteras både 

semantiska och morfosyntaktiska domäner i MLU (Dethorne et al., 2005). Enligt Brookshire 

och Nicholas (1994) är det okänt hur stabilt resultatet blir vid test-retestmätningar gjorda på 

sammanhängande tal av individer med afasi, vilket sker vid beräkning av MLU. Pålitligheten 

påverkas dock av längden på inspelningarna som mätningarna görs på, ju längre inspelning 

desto högre stabilitet. Det finns dock inga generella riktlinjer för hur långa ljudklipp bör vara 

för att resultatet ska bli stabilt (Brookshire & Nicholas, 1994). 

3. Syfte och frågeställning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka om CIAT påverkar språkliga funktioner hos en 

grupp individer med kronisk afasi. Funktioner som bedöms är yttrandelängd, taltempo, 

benämningsförmåga, informativt tal, hörförståelse samt språkanvändning i vardagen. 
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Frågeställning: Kan någon förändring i språkliga funktioner uppmätas efter 10 dagars terapi 

med CIAT-metoden? 

4. Metod 

4.1 Etiska överväganden 

Information om studien gavs till deltagarna både skriftligt och muntligt, då en konsekvens av 

afasi kan vara svårigheter att förstå och bearbeta information genom någon eller båda dessa 

modaliteter. Trots detta finns en viss risk att deltagarna på grund av sin afasi inte hade full 

förståelse för vad studien skulle innebära/kräva och hur data skulle användas. Det är även 

oklart i hur stor utsträckning motivationen för deltagande i studien kom från andra personer i 

deltagarens omgivning än denne själv. Samtycke inhämtades från deltagarna skriftligen. Allt 

insamlat material och data avidentifierades och kodades. Träningens intensitet kan ha 

upplevts tröttande, då deltagarnas medelålder var relativt hög. Det fanns även risk för 

emotionella påfrestningar om effekten av träningen inte motsvarade deltagarnas 

förväntningar. Att uppgifterna fokuserade på en hos deltagarna nedsatt funktion kan ha 

upplevts som frustrerande och krävande. Samtliga deltagare fullföljde dock studien, och inga 

uttryck för missnöje förekom. Denna studie innebar inga medicinska risker.  

4.2 Deltagare 

Elva individer med afasi av varierande grad deltog i studien. Deltagarna rekryterades genom 

logopeder arbetande inom neuro-rehabilitering i Östergötlands län, en studiecirkel för 

individer med afasi samt en afasiförening i västra Sverige. Två av deltagarna fick regelbundet 

logopedbehandling vilken pågick fram till studiens start, då de gjorde ett uppehåll. Övriga nio 

hade haft ytterst begränsad logopedkontakt. De flesta var dock aktiva i antingen en 

afasiförening eller en studiecirkel för personer med afasi och hade därigenom erhållit viss 

språklig träning. Denna träning var dock inte ledd av logoped och det är oklart vad den 

innehöll. Två deltagare hade gått på så kallad afasilinje vid folkhögskola vilken inte heller 

leddes av logoped. Tabell 1 visar deltagarnas ålder, kön, grad av afasi, samt tid mellan 

insjuknande och CIAT:s början (post-onset) angivet i månader. Skattning av grad gjordes av 

studiens författare baserat på deltagarnas talproduktion. Det är en informell skattning som 

endast syftar till att ge en bild av deltagarna då ingen uppgift om afasityp fanns att tillgå i 

journalerna. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha diagnostiserats med afasi av en 

logoped samt ha svenska som förstaspråk. Önskvärt var att deltagarna skulle ha stannat av i 

sin spontana återhämtning av språket varför endast deltagare som haft afasi i minst tre 
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månades inkluderades. Ingen annan logopedisk behandling fick genomföras under studiens 

gång. 

 
Tabell 1  
Deltagarnas skattade grad av afasi, ålder i år (medel och omfång), kön samt tid efter stroke 
(post-onset) i månader. 

  Ålder   Kön   Post-onset 
  µ omfång  Kvinnor Män  µ omfång 
Grav 74 73-75   2  67 14-120 
Medelsvår 66 62-71   6  45 7-121 
Lätt 70 55-84   2 1   26,7 4-70 

4.2.1 Beskrivning av deltagarnas talkaraktäristika 

Samtliga deltagare bedömdes av studiens författare ha tillräckligt god språkförståelse 

och/eller situationsförståelse för att kunna tillgodogöra sig språklig träning. Alla uppgav sig 

lida av ordmobiliseringssvårigheter, dock var det olika märkbart hos olika individer. Samtliga 

deltagare var medvetna om sina språkliga uttryckssvårigheter. Hos flera av deltagarna 

noterades svårigheter i arbetsminne och processande av information. Detta testades dock inte 

formellt, utan var en informell iakttagelse. Ingen av deltagarna förlitade sig på alternativa 

kommunikationssätt, såsom gester eller skrift för att göra sig förstådda.  

 

4.2.1.1 Grav afasi 

Två av deltagarna bedömdes ha grav afasi och viss förståelseproblematik. De hade så lite talat 

språk att inga utfyllnadsord förekom. Den lilla mängden tal gjorde det även svårt att bedöma 

om grammatiken var påverkad eller inte. I denna grupp förekom kraftiga perseverationer samt 

automatiserat tal.  

 

4.2.1.2 Medelsvår afasi 

Sex av deltagarna bedömdes ha medelsvår afasi och relativt opåverkad språkförståelse. 

Samtliga hade någon form av parafasier, av litteral och/eller verbal typ. Graden av 

självkorrektion vid felsägning varierade kraftigt. Andra talkaraktäristika som förekom i denna 

grupp var långsamt taltempo, tvekljud, grammatiska svårigheter samt uppehållande av taltur 

med hjälp av utfyllnadsord.  
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4.2.1.3 Lätt afasi 

Tre av deltagarna bedömdes ha lätt afasi och opåverkad språkförståelse. Ett fåtal 

verbalparafasier och enstaka fall av litteralparafasier förekom. Två deltagare var mycket 

självkritiska och väldigt måna om att korrigera felsägningar, medan den tredje oftare 

uppfattades välja alternativa vägar att uttrycka sig. Även tvekljud, utfyllnadsord och långsamt 

taltempo återfanns i denna grupp.  

4.3 Procedur 

Föreliggande studie är av prospektiv typ och syftar till att se förändring hos deltagarna mellan 

två mättillfällen. Därför finns ingen kontrollgrupp, utan varje deltagare jämförs med sin egen 

tidigare prestation.  

4.3.1 För- och eftertestning av språklig förmåga 

Deltagarna genomförde före behandlingens start språkliga test enskilt i sina hem. 

Testmaterialet undersökte språkförståelse och språkproduktion. Under mötet gjordes även 

ljudinspelningar av samtal mellan testledare och deltagare. Dessa inspelningar låg till grund 

för beräkningar av taltempo och yttrandelängd. Deltagarna fick även fylla i ett 

självskattningsformulär om hur ofta de kommunicerar i olika situationer. För att få så säkra 

och representativa resultat som möjligt användes upprepad mätning, deltagarna testades 

således vid två tillfällen före respektive efter CIAT. Förtestningarna skedde under två veckor 

innan CIAT:s påbörjan och eftertestningarna inom en vecka efter CIAT:s avslutande. Även 

eftertestningarna skedde i hemmet, förutom för en person, då det inte var praktiskt möjligt. 

Vid samtliga testtillfällen användes samma material och upplägg.  

 

4.3.1.1 Testning av språkförståelse 

För testning av språkförståelse användes delen hörförståelse ur A-ning, neurolingvistisk 

afasiundersökning (A-ning) (Werner & Lindström, 1995) samt Revised Token Test (RTT) 

(McNeil & Prescott, 1978). En informell skattning av språkförståelse gjordes av författarna 

under testningen som helhet. Information om deltagarnas språkförståelse inhämtades också 

från dennes logoped då möjlighet fanns, vilket blev aktuellt för två av deltagarna. Det 

huvudsakliga syftet med bedömning av språkförståelse var att få en uppfattning om deltagarna 

hade en tillräckligt god språkförståelse för att kunna tillgodogöra sig CIAT. Testning av 

språkförståelse upprepades dock efter CIAT för att undersöka om denna förmåga påverkades.  
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4.3.1.2 Testning av språkproduktion 

Språkproduktion mättes utifrån fyra delfunktioner; benämningsförmåga, informativt tal, 

taltempo samt genomsnittlig längd på talade yttranden. Benämningsförmåga testades genom 

Boston Naming Test (BNT) (Kaplan, Goodglass & Weintraub, 2001). Informativt tal testades 

genom delen informativt tal ur A-ning (Werner & Lindström, 1995). Taltempo beräknades 

genom genomsnittligt antal stavelser per minut (SPM: Syllables Per Minute) baserat på en 

inspelning på 3-5 minuter spontantal i konversation. Deltagarnas genomsnittliga längd på 

talade yttranden (MLU: Mean Length of Utterance) beräknades i antal stavelser per yttrande. 

Samtalen mellan deltagare och författarna baserades på frågor kring vardagliga ämnen, till 

exempel vad deltagarna hade arbetat med tidigare eller vad de gjort under dagen. 

4.3.2 Praktiskt genomförande av CIAT 

Upplägget av CIAT i den aktuella studien baserades på CI:s grundprinciper men är något 

modifierat jämfört med tidigare gjorda undersökningar (Breier et al., 2006; Breier et al., 2007; 

Maher et al., 2006; Meinzer et al., 2005; Meinzer et al., 2007; Pulvermüller et al., 2001; 

Richter et al., 2008) genom en variation av ett flertal olika övningar vilka beskrivs i Bilaga 1.  

Grundstrukturen i behandlingen överensstämmer dock med den design som redovisats 

tidigare. Deltagarna medverkade i tre timmar språklig träning dagligen i 10 arbetsdagar. De 

delades in i tre grupper vilka var heterogena utifrån deltagarnas skattade grad av afasi. 

Grupperna träffades var för sig i gemensamma lokaler dit deltagarna tog sig själva. Grupp 1 

bestod av fyra deltagare från östra Sverige och leddes av studiens båda författare. Grupp 2 och 

3 bestod av tre respektive fyra deltagare från västra Sverige och leddes av en författare 

vardera.  

 

Större delen av tiden utgjordes av gemensamma övningar men även individanpassade 

moment som fokuserade på varje deltagares specifika svårigheter ingick. Cirka en tredjedel av 

tiden ägnades åt den språkliga övning som ensam använts i tidigare studier (Breier et al., 

2006; Breier et al., 2007; Maher et al., 2006; Meinzer et al., 2005; Meinzer et al., 2007; 

Pulvermüller et al., 2001; Richter et al., 2008). Den kallas här ”Finns i sjön” och går ut på att 

deltagarna på ett standardiserat sätt ber varandra om olika bildkort. Denna övning 

kompletterades med ytterligare övningar av benämning och berättande samt samtal mellan 

deltagarna.  
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4.4 Testmaterial  

Testmaterialet före och efter träning bestod av följande språkliga bedömningsinstrument:  

• Boston Naming Test (BNT) (Kaplan et al., 2001) är ett bildbenämningstest med 60 

bilder. I föreliggande studie användes den svenska översättningen av Tallberg (2005). 

Deltagaren fick 20 sekunder på sig att benämna bilderna korrekt. Till korrekta svar 

räknades de angivna målorden samt synonymer enligt Bonniers synonymordbok 

(Walter, 2008). Vid fel eller uteblivet svar gavs en fonologisk prompting och 

deltagaren fick ytterligare 20 sekunder på sig. Antal korrekta svar utan prompting 

antecknades och från dessa beräknades en genomsnittlig latens (BNT latens), det vill 

säga det antal sekunder det tog att finna rätt ord. Promptade svar exkluderades från 

denna beräkning då de 20 sekunder som skulle gå innan promptingen gavs inte 

beräknades helt exakt i testsituationen. 

• A-ning, neurolingvistisk afasiundersökning (Werner & Lindström, 1995) är ett svenskt 

screening-material för afasi. Följande delar ur testet användes: 

- Informativt tal (A-ningIT): A1, A4, A5, A7 och A8 

- Hörförståelse (A-ningHF): C2, C3 och C5 

Inga tidsbegränsningar fanns i detta test. Maximala antal poäng var 25 p för 

informativt tal samt 15 p för hörförståelsen. 

• Revised Token Test (RTT) (McNeil & Prescott, 1978) är ett test av språklig förståelse 

bestående av tio deltest. Deltagaren får i uppgift att manipulera brickor i olika 

storlekar och färger efter testledarens instruktioner. Instruktionerna varierar i längd 

och komplexitet. I denna studie användes en svensk översättning som tagits fram vid 

logopedutbildningen i Linköping. Av tidsskäl gavs endast de sex första 

uppmaningarna i varje deltest. 

• Communicative Activity Log (CAL) är ett självskattningsformulär som skapats av 

Pulvermüller et al. (2001) i samband med utformningen av CIAT. Det är en 

kommunikativ variant av Motor Activity Log (MAL) som används för att göra 

självskattningar av motorisk förmåga inom CIMT. Patienten får själv fylla i ett 

formulär med 18 frågor om hur ofta denne kommunicerar i olika situationer. Det finns 

sex olika svarsalternativ som sträcker sig från ”aldrig” till ”mycket ofta”. Med 

tillstånd från Pulvermüller översattes formuläret till svenska av författarna och två 

engelskspråkiga fackmän enligt så kallad upprepad ”back-translation”. Deltagarna fick 

behålla formuläret hemma ett par dagar och fylla i detta i lugn och ro. Inga specifika 
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instruktioner gavs angående anhörigas medverkan vid besvarandet. Deltagarna fick 

inte veta vad de svarat tidigare då de fyllde i enkäten efter CIAT.   

 

För inspelning av deltagarnas spontantal användes tvåkanaliga bandspelare av märket 

Marantz Professional Model PMD 660 och M-audio Microtrack II. Inbyggd respektive 

medföljande mikrofon användes. 

4.5 Analys 

4.5.1 Statistiska analyser 
Då det i föreliggande studie tillämpades upprepade mätningar består deltagarnas värden av 

medelvärdet från två testningar. För en deltagare var en upprepad mätning före CIAT ej 

möjlig på grund av tidsbrist. En skattning av dennes prestation på en andra testning gjordes 

utifrån de övriga deltagarnas genomsnittliga varians mellan tillfälle ett och två. Detta gjordes 

för att minska påverkan av variansen inom gruppen som endast ett mättillfälle innebär.  

 

A-ningHF, A-ningIT, BNT, SPM och MLU kunde endast analyseras statistiskt på gruppnivå. 

RTT och CAL kunde på grund av sin natur även analyseras på individnivå. Skillnader i 

prestation på olika språkliga mätinstrument före och efter behandling analyserades med 

beroende Students t-test och Wilcoxon Signed Ranks test i SPSS 16.0 for Windows. För att 

undersöka om resultaten var lämpliga att analysera med t-test granskades normalfördelning. 

Normalfördelning återfanns inom parameterarna SPM och MLU vilka således analyserades 

med students beroende t-test. Övriga resultat analyserades med Wilcoxon Signed Ranks test.  

 

För att kunna mäta eventuell förändring på självskattningsformuläret CAL betraktades dess 

likertskala som intervall-skala (från noll till fem poäng) och analyserades med beroende 

students t-test. Signifikansnivån på denna analys justerades dock till α=0,05/18 då testet 

bestod av 18 frågor.  

 

Variansanalys mellan olika undergrupper av deltagarna var inte aktuell då antalet deltagare 

var alltför litet. Skillnader i medelvärden för dessa subgrupper presenteras dock med 

deskriptiv statistik.  
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4.5.2 Redigering av material inför analys 

Beräkningar av taltempo (SPM) och yttrandelängd (MLU) baserades på de ljudinspelningar 

som gjorts av samtal mellan författarna och deltagaren. Dessa samtal skedde alltid en bit in i 

testtillfället för att undvika påverkan av de initierings- och avslutningsmanér som vanligtvis 

uppstår i samtal. Ur ljudinspelningarna redigerades författarnas inlägg och medföljande 

pauser bort, så att endast deltagarnas yttranden fanns kvar. I föreliggande studie definierades 

ett yttrande i enlighet med Laver (2001) som en enhet inom en taltur, vilken föregås och 

avslutas med tystnad. 

 

Deltagare vars underlag efter redigering var kortare än tre minuter per tillfälle uteslöts ur de 

statistiska beräkningarna. Ur de klipp som var längre än fem minuter användes de första fem 

minuterna. Den genomsnittliga längden som analyserades för SPM var 4:50 minuter med 

standardavvikelsen 25 sekunder. En ortografisk transkription gjordes gemensamt av 

författarna för att lättare kunna beräkna antalet stavelser i yttrandena. Underlaget för 

beräkning av MLU räknades i stavelser, genomsnittligt antal yttranden som analyserades var 

44, med en standardavvikelse på 17. I yttranden räknades samtliga stavelser, såväl 

meningsfulla som icke meningsfulla. Icke meningsfulla stavelser som förekom utgjordes av 

upprepningar, tvekljud, automatiserat tal och parafasier. 

 

5. Resultat 

5.1 Översikt 

Alla deltagare genomförde CIAT i sin helhet. Tabell 2 och 3 redovisar i vilka mätinstrument 

signifikanta skillnader i deltagarnas resultat före och efter CIAT kunde uppvisas. En 

signifikant förbättring kunde ses på fem av nio undersökta parametrar. Då deltagarna på grund 

av graden av afasi genomförde olika många deltest av RTT hade en analys av testet som 

helhet blivit missvisande. Deltesten analyserades därför var och en för sig. Inga signifikanta 

skillnader före och efter CIAT kunde dock uppmätas och därför presenteras endast ett samlat 

värde för RTT i tabellen. A-ningHF, A-ningIT, BNT, SMP och MLU kunde endast analyseras 

statistiskt på gruppnivå. RTT och CAL analyserades även på individnivå. 

 

Tabell 2 

Översikt av erhållna skillnader i deltagarnas resultat mellan för- och eftertestning, 
analyserade med Wilcoxon signed Ranks test på gruppnivå. Positive Ranks (PR) och, 
Negative Ranks (NR) anges samt p-värde vilket anger signifikansgrad. 
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Sign p-värde PR/NR 

BNT totalt * 0,02 8/3 
BNT spontant * 0,026 9/2 
BNT latens ** 0,008 1/10 
    
A-ningIT ** 0,006 10/1 
A-ningHF Nej 0,121 5/2 
    
RTT Nej 0,075-0,779  

                            * p<.05, ** p<.01 

I Tabell 2 redovisas en översikt av testresultaten. PR (Positive Ranks) anger hur många 

deltagare som förbättrade sitt resultat efter CIAT och NR (Negative Ranks) anger hur många 

som försämrades. Observera att en negativ förändring är önskvärd på BNT latens då det 

innebär att svarstiden minskade.  I A-ningHF hade fyra av deltagarna samma resultat före 

CIAT som efter CIAT, varför det endast finns angivet PR/NR för sju personer.  

 

Tabell 3 

Översikt av skillnader i deltagarnas resultat mellan för- och eftertestning analyserade med 
beroende t-test på gruppnivå. P-värde och signifikansnivå anges. 

 Sign p-värde t-värde 
MLU * 0,014 t(6)= 3,43 
SPM Nej 0,629 t(6)= 0,51 
CAL Nej 0,474 t(10)= 0,74 

             * p<.05 

Vid analys med beorende t-test används inte PR och NR, istället kan förändringens riktning 

ses på t-värdet. Ett positivt värde på t innebär en genomsnittlig förbättring för gruppen som 

helhet. 

5.2 Språkliga test 

Figur 1 visar förändring av deltagarnas benämningsförmåga uttryckt i antal korrekta svar på 

BNT. Staplarna visar deltagarnas antal totala korrekta svar samt hur stor andel av dessa som 

eliciterades genom fonologisk prompting. 
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Figur 1. Antal korrekta svar på BNT före CIAT (1) samt efter (2) för varje individ. 
 

Tabell 4 

Spridning och medianvärde för deltagarnas resultat på BNT före och efter CIAT. 

  Totalt korrekta  Spontant korrekta 

 spridning median  spridning median 

Före CIAT 20-60 51,5  1,5-58 45 

Efter CIAT 22-59,5 55,5  0-59 49,5 

 

Den genomsnittliga förbättringen av totalt antal korrekta svar på BNT var 7,7. Antalet 

spontant korrekta svar ökade i genomsnitt med 3,8. I genomsnitt minskade deltagarna sin 

svarstid (BNT latens) med 2,0 sekunder. Förändringen varierade mellan +0,9 sekunder till –

8,0 sekunder.  
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Figur 2. Resultat på A-ningIT före och efter CIAT för varje individ.  
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Figur 2 visar CIAT:s effekt på deltagarnas talade produktionsförmåga, mätt i antal poäng på 

A-ningIT. Före CIAT varierade resultaten mellan 8,5–24, median: 19,5. Efter CIAT varierade 

resultaten mellan 9,5–24,5, median: 22. På detta test kunde en signifikant förbättring på 

gruppnivå uppvisas och den genomsnittliga förbättringen var 1,4 poäng.  

 

Inga signifikanta skillnader på gruppnivå ses i deltagarnas prestationer på RTT eller A-ningHF 

före och efter CIAT (se Tabell 2). Dock kunde signifikanta skillnader på RTT uppmätas på 

individnivå. Detta gällde fem deltagare, vilka presenteras i Tabell 6. Samtliga fem deltagare 

genomförde alla tio deltest vid alla testtillfällen. PR anger hur många av RTT:s deltest som 

deltagarna förbättrade sitt resultat på. Observera att alla deltagare inte förbättrade sitt resultat 

på detta test. En deltagare presterade lika på fyra deltest före och efter CIAT, vilket förklarar 

att summan av PR och NR endast uppgår till sex för denna deltagare. 

 

Tabell 5 

CIAT:s effekt på fem deltagares resultat på RTT. PR (Positive Ranks) och NR (Negative 
Ranks) anges samt p-värde och signifikansnivå. 

Deltagare Sign p-värde PR/NR 

F ** 0,007 9/1 

I ** 0,007 1/9 

G ** 0,005 10/0 

J ** 0,007 9/1 

A * 0,046 5/1 
      * p<.05, ** p<.01 

5.3 Mätningar på spontantal 

Tabell 6 visar deltagarnas genomsnittliga yttrandelängd (MLU) angivet i antal stavelser per 

yttrande före och efter CIAT. En signifikant förbättring kunde ses på gruppnivå och den 

genomsnittliga ökningen var 1,6 stavelse per yttrande. För fyra deltagare saknades tillförlitligt 

underlag för analys, beroende på för korta ljudklipp eller endast ett mättillfälle. Deras värden 

presenteras för att visa förändringstendensen, men ingick inte i den statistiska analysen där en 

signifikant förbättring kunde visas. Ingen signifikant förändring kunde på gruppnivå ses på 

deltagarnas taltempo (SPM) och det var inte möjligt att göra individuella analyser på detta 

mått.  
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Tabell 6 

Genomsnittlig yttrandelängd i stavelser före (MLU1) och efter (MLU2) CIAT. Värden från 
klipp kortare än 3 minuter har markerats med (t). Värden från endast ett testtillfälle markeras 
med (1). Effekt=MLU2-MLU1. 

Deltagare MLU 1 MLU 2 Effekt 

A 13,72 14,82 1,10 
B 9,54 11,60 2,06 
C 9,68 11,2 1,52 
E 12,70 12,27 -0,43 
G 10,90 11,96 1,06 
I 11,80 15,48 3,68 
J 11,63 13,63 2,00 

    
D 6,90 (1)(t) 6,72 (t) -0,18 
F 12,30 12,05 (1) -0,25 
H 9,46 8,75 (1)(t) -0,71 
K 6,76 (t) 7,37 (t) 0,61 

 

5.4 Självskattad språklig användning 

På CAL kunde inga signifikanta skillnader ses i deltagarnas svar på gruppnivå före och efter 

CIAT. Vid analys av varje enkätfråga för sig upptäcktes dock en signifikant förändring i 

deltagarnas svar på frågan; ”Hur ofta ställer du frågor”. Det var den enda fråga där tillräckligt 

många deltagare förändrat sitt svar för att skillnaden skulle vara signifikant. På denna fråga 

kunde en positiv effekt, t(17)=2,89 ses, deltagarna uppgav alltså att de ställde fler frågor efter 

CIAT än före. CAL kunde även analyseras på individnivå och en signifikant förändring kunde 

ses hos två deltagare, den enas självskattade språkanvändning i vardagen minskade, t(17)=-

2,40 medan den andras ökade t(17)=3,07.  

5.5 Inlärningseffekter 

Tabell 7 visar inlärningseffekter på de test som använts, det vill säga hur stor den 

genomsnittliga variansen var mellan testtillfälle 1 och 2 före respektive efter CIAT. Ett 

positivt värde betyder att resultatet ökade från första till andra testtillfället. Notera att ett 

negativt värde på BNT latens motsvarar en förbättring i prestation.  
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Tabell 7 

Inlärningseffekter på gruppnivå.  

 Före CIAT Efter CIAT 

A-ningHF 1,00 0,18 

A-ningIT -0,30 -0,27 

RTT snitt 0,19 -0,31 

BNT totalt 3,33 1,70 

BNT spontant 2,24 1,77 

BNT latens -0,68 -0,06 

 

5.6 CIAT:s effekt utifrån deltagarnas grad av afasi, post-onset samt grupptillhörighet 

Tabell 8-10 visar fördelningen av CIAT:s signifikanta effekter utifrån deltagarnas grad av 

afasi, behandlingsgrupp och hur lång tid som gått mellan insjuknande och studiens start. 

Effekten uttrycks i deltagarnas genomsnittliga ökning eller minskning i testens enskilda 

poängsystem. Ett positivt värde innebär att resultatet förbättrats. Till exempel ökade 

deltagarna med grav afasi i genomsnitt sitt resultat på A-ningIT med 0,5 poäng. MLU 

inkluderades inte i denna uppställning då inte alla deltagare inkluderats i denna analys. Ingen 

variansanalys genomfördes då subgrupperna var små (n=2-6). 

 

Tabell 8  

Förändring av deltagarnas resultat efter CIAT relaterat till skattad grad av afasi. Förändring 
visas utifrån testens enskilda poängsystem samt sekunder för latens. 

 A-ningIT 

Max 25 p 

BNT totalt 

Max 60 p 

BNT spontant 

Max 60 p 

BNT latens 

Max 20 sek 

Grav (n=2) 0,50 7,75 0,75 -4,90 

Medelsvår (n=6) 2,03 2,03 4,41 -1,39 

Lätt (n=3) 0,67 0,67 4,67 -1,44 

               

Tabell 9 

Förändring av deltagarnas resultat efter CIAT relaterat till behandlingsgrupp. 
 A-ningIT 

Max 25 p 

BNT totalt 

Max 60 p 

BNT spontant 

Max 60 p 

BNT latens 

Max 20 sek 

Grupp 1  (n=4) 0,90 4,21 5,40 -1,54 

Grupp 2 (n=3) 2,00 3,00 4,30 -2,07 
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Grupp 3 (n=4) 1,40 1,50 1,90 -2,52 

 

Tabell 10 

Förändring av deltagarnas resultat efter CIAT relaterat till  hur lång tid som gått  
mellan deltagarnas insjuknande och studiens start (post-onset) i månader (mån). 

 A-ningIT 
Max 25 p 

BNT totalt 
Max 60 p 

BNT spontant 
Max 60 p 

BNT latens 
Max 20 sek 

4-7 mån (n=3) 1,33 1,80 3,20 -1,81 

12-14 mån (n=2) 0,25 8,75 4,00 -1,95 

42-44 mån (n=3) 1,90 0,60 5,80 -0,59 

70-121 mån (n=3) 1,66 2,33 2,30 -3,79 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Föreliggande studie kan konstatera att denna modifierade version av CIAT är praktiskt 

genomförbar och uppskattas av, och påverkar, individer med kronisk afasi. Överföringen av 

CI:s principer till afasiterapi var enklare än förväntat och hämmande av alternativa 

kommunikationssätt kändes naturligt för både testledare och deltagare.  

 

Vid val och utformning av testmaterial bidrog flera faktorer. Först och främst eftersöktes 

verktyg som används inom klinisk logopedisk verksamhet. I möjligaste mån valdes test som 

är standardiserade samt internationellt erkända. Hänsyn togs även till vilka test som brukats i 

tidigare studier av CIAT. Självskattningsformuläret CAL används inte i klinisk verksamhet, 

och har inte funnits översatt till svenska tidigare. Det har dock visats sig fånga upp 

förändringar i tidigare studier av CIAT (Meinzer et al., 2005; Pulvermüller et al., 2001). De 

språkliga test som använts anses uppfylla kraven på ekologisk validitet och stabilitet vilket 

beskrivits av Ahlsén (2008) och Wertz (1995). A-nings känslighet samt huruvida CIAT 

syftade till att påverka hörförståelse (då terapin fokuserade på talproduktion) kan dock 

ifrågasättas. Då takeffekter förväntades för vissa deltagare på BNT togs även svarslatens och 

prompting i beaktning, något som visade sig fånga upp effekten av CIAT hos deltagarna. 

 

Tidigare studier av CIAT (Pulvermüller et al., 2001; Richter et al., 2008) har undersökt 

språkliga aspekter som säkerligen hade berikat den aktuella studien men fick uteslutas på 

grund av dess omfattning. Exempel på detta är repetition och förståelighet. Det hade även 
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varit intressant att undersöka om deltagarnas kommunikativa beteende i samtalssituationer, 

såsom initiativtagande och språklig medvetenhet påverkades av CIAT.  

 

Insamling av talmaterial för beräkning av MLU och SPM skedde genom samtal mellan 

författarna och deltagarna. Samtalsämne, situation och personens känslomässiga tillstånd är 

exempel på variabler som kan ha påverkat dessa värden. Samtalsämnena som behandlades 

bedömdes likvärdiga, och den emotionella nivån ansågs stabil. Det finns alltid en viss 

osäkerhet vid mätningar av taltempo baserat på samtal mellan två personer, då det är svårt att 

säkert veta vilka pauser som ingår i försökspersonens tal, och vilka som hör till 

samtalspartnern. För en person som har stora svårigheter krävs dennes yttersta 

prestationsförmåga för att föra ett samtal, för en person med mindre svårigheter är det 

däremot inte nödvändigt för denne att anstränga sig fullt ut. Det blir då svårare att mäta om 

förbättring skett efter behandling, eftersom måttet inte visar en topprestation. Det är även 

svårt att veta om MLU är representativt för hur personen talar med andra i vardagen. 

 

Upprepad mätning innebär inte automatiskt att värdenas tillförlitlighet ökar, det finns 

samtidigt risk för inlärningseffekter. De områden som indikerade en inlärningseffekt var A-

ningHF, BNT totalt och BNT spontant. Det är dock omöjligt att veta om dessa förändringar 

berodde på inlärningseffekt eller dagsvariation, speciellt då deltagarna var så få.  På A-ning 

och RTT fick deltagarna inte det avsedda svaret presenterat för sig, detta för att minska risken 

för inlärningseffekter. Inga riktlinjer fanns i BNT-manualen angående presentation av korrekt 

svar. Vid en av testningarna presenterades inte de rätta svaren för de första tio orden. Detta 

upplevdes besvärande för både testledare och deltagare, varpå den proceduren ändrades. Om 

deltagaren inte producerade korrekt svar presenterades första stavelsen som fonologisk 

prompting, och det blev då naturligt att även ge resten av ordet om personen inte fann detta.  

 

Att testningen genomfördes i deltagarnas hem gjorde att de hamnade i överläge, då testledarna 

blev gäster. En fördel med detta var att deltagarna kunde känna sig trygga i en van miljö, men 

det gjorde även att det blev svårare för testledarna att styra över situationen. Huruvida 

anhöriga var närvarande och hur aktiva de var i testsituationen varierade. Vid eftertestningen 

hade deltagarna lärt känna studieledarna och kände sig därmed tryggare i testsituationen. Man 

kan dock tänka sig att de på grund av engagemang i studien hyste en önskan om förbättring 

vilket kan ha skapat press och påverkat prestationsförmågan. 
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6.1.1 Analys av data 

För analys av yttrandelängd och taltempo användes ljudklipp på 3-5 minuter. En avvägning 

fick göras mellan ljudklippens längd (för att öka representativiteten) och variationen mellan 

deltagarna, varav flera hade mycket lite inspelat spontantal. Att yttrandelängd beräknades 

utifrån ett ljudklipp på en viss tid ledde till att antalet yttranden varierade kraftigt mellan 

deltagarna. Dock bedömdes att de fått lika stort utrymme, och att antal producerade yttranden 

inom ramen för denna tid säger något om deras kommunikativa förmåga. För att kunna göra 

en statistisk analys av förändring på CAL översattes dess lickert-skala till en 6-gradig 

intervallskala. Detta är inte helt statistiskt korrekt men ansågs nödvändigt för att kunna mäta 

en eventuell förändring, något som inte påträffades. 

6.1.2 Behandlingsupplägget 

Behandlingen skedde i grupp då det följde upplägget av tidigare gjorda studier om CIAT och 

medgav fler deltagare i studien. Steget från traditionell afasiterapi till CIAT var kort utifrån 

övningarnas natur, de flesta övningar som användes förekommer i traditionell afasiterapi. Den 

största förändringen är mängden träning, något som dock inte uppfattades som besvärande, 

varken av studiens deltagare eller författare.  

 

I enlighet med Laskas teori (2007) betraktades i föreliggande studie deltagarnas afasi som 

kronisk då mer än tre månader gått sedan insjuknande. Det är möjligt att den spontana 

återhämtningen fortfarande pågick för de deltagare som endast haft afasi i 4-7 månader vid 

studiens start. CIAT:s påverkan på dessa deltagare skilde sig dock inte nämnvärt från de 

deltagare som haft afasi längre. Gruppernas heterogenitet gjorde det svårt att hitta en lämplig 

nivå på övningarna, särskilt för deltagarna med lätt afasi.  Denna gruppindelning valdes dock 

för att grupperna skulle vara hanterbara för träningsledaren samt för att skapa mer flyt i 

konversationsövningarna och intrycket var inte att de med grav afasi kände sig utsatta eller 

stressade av de andras förmågor. Av praktiska skäl hade grupp 2 och 3 en ledare vardera, 

medan grupp 1 leddes av två personer. Det optimala hade varit att samma förutsättningar gällt 

för samtliga grupper. Testledarna ledde dock grupp 1 tillsammans först vilket gjorde att en 

samsyn i behandlingsupplägg och promptingbeteende etablerades. Effekten av träningen kan 

dock ha påverkats av gruppsammansättning samt gruppledare.  

 

Modifieringen av den aktuella studiens upplägg gentemot tidigare studier motiverades med att 

variation behövdes för att uppehålla intresse och motivation hos deltagarna. Deltagarnas 
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samtalsturer blev till följd av detta troligtvis längre och därav tillkom även mer väntetid. Detta 

upplevdes ibland frustrerande för deltagarna med lätt afasi. I vilken grad hämmande utövades 

varierade mellan deltagarna. Många använde inga alternativa metoder i vanliga fall, alltså 

förekom ingen hämning i den bemärkelsen. I och med att majoriteten av deltagarna tvingades 

att tala mycket mer än vad de gör i normala fall hämmades dock, enligt Mark och Taubs teori 

(2002), den inlärda passiviseringen av talet. Om det funnits deltagare som använde mer 

kommunikativ kompensation hade det varit intressant att jämföra om resultatet hade skiljt sig 

åt. Huruvida deltagarna ständigt utmanades på en lämplig nivå (formning) varierade troligen 

mellan olika individer. För deltagare med stora svårigheter var nivån troligtvis konstant lite 

för hög och för de med lättast problematik för lätt. Ett försök att väga upp detta var de 

individuella övningarna, då större hänsyn kunde tas till deltagarens förmågor och svårigheter. 

För majoriteten bedömdes nivån som lagom då svårigheten gick att anpassa enligt tidigare 

beskrivna strategier. Intensiteten var lika hög för alla deltagare då alla genomförde studien i 

sin helhet, den upplevdes dock olika tröttande av olika individer. 

 

Studier av CIMT har visat att beteendemodifierande strategier såsom dagboksförande och 

skrivande av kontrakt om beteende mellan deltagare och terapeut är en viktig förutsättning för 

CI:s effektivitet. Detta kan utgöra svårigheter för individer med afasi då förmågan att läsa och 

skriva ofta är nedsatt. Dessa strategier användes inte i tidigare studier av CIAT och har därför 

inte heller inkluderats i föreliggande studie. 

 

CIAT:s effekt kan ha influerats av hur deltagarnas hemsituation såg ut, om det fanns tillfälle 

att kommunicera hemma och i hur stor utsträckning deltagarna utnyttjade detta. Dessa 

faktorer studerades av Meinzer et al. (2007) i CIAT+ och visades gynna den fortsatta 

förbättringen efter CIAT:s avslutande (Meinzer et al., 2007). 

6.2 Resultatdiskussion 

Den aktuella studiens resultat visade att 10 dagars träning med CIAT påverkade 

språkförmågan hos elva individer med kronisk afasi. En signifikant förbättring kunde på 

gruppnivå ses på samtliga mått av språkproduktion utom taltempo. Däremot kunde ingen 

signifikant effekt ses på språkförståelse eller språkanvändning i vardagen på gruppnivå vilket 

frångår tidigare resultat (Pulvermüller et al., 2001). Resultatet stöds av teorin bakom CI, att en 

funktion, i detta fall språkproduktion, kan förbättras genom intensiv användning av 

densamma (Elbert & Rockstroh, 2004; Mark & Taub, 2002). Att ingen generell effekt på 
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språkförståelse kunde ses kan helt enkelt bero på att denna funktion inte varit fokus för 

träningen. Det är även möjligt att ytterligare effekter av CIAT visar sig först efter en tid.  

 

Att CAL inte visade någon förändring är nedslående, då en av CI-terapins styrkor och mål är 

att öka den funktionella användningen i vardagen (Taub et al., 2006). Resultatet (eller bristen 

på resultat) på CAL kan dock bero på en mängd faktorer. Det är möjligt att CIAT har haft en 

effekt på deltagarnas vardagliga kommunikation och att denna effekt har fått dem att bli mer 

kritiska mot sin egen förmåga. Deltagarna kan ha ökat sin medvetenhet om sitt handikapp 

och/eller utsatt sig för fler samtalssituationer och därmed fler kommunikativa misslyckanden. 

Det är också möjligt att en uppfattad ökning av kommunikationen inte kan förmedlas via 

enkäten på grund av bristande läsförmåga och/eller språkförståelse. Det kan diskuteras hur 

afasivänligt formuläret var då det bestod av mycket text och flera svarsalternativ utan stöd, 

såsom bilder eller symboler. Det är okänt i vilken utsträckning anhöriga varit med och fyllt i 

formulären. Alla frågor är inte lämpade att fånga upp förändringar över en kort tidsperiod 

eller för att mäta förändring. Det är dock intressant att formuläret i tidigare studier har visat en 

signifikant ökning av deltagarnas språkanvändning i vardagen.  

 

Benämningsförmåga 

En stor del av deltagarnas problematik utgjordes av benämningssvårigheter. På BNT sågs en 

tydlig signifikant förbättring av både antal korrekt benämnda ord (spontant och med prompt) 

och svarslatens. Det ska poängteras att den genomsnittliga förbättringen på dessa översteg den 

genomsnittliga varians mellan de upprepade mätningarna vilka kan utgöra inlärningseffekter. 

Ett fåtal deltagare minskade det totala antalet korrekta svar. Samtidigt ökade dessa deltagares 

antal spontant korrekta svar. Deltagarna klarade alltså efter CIAT att benämna bilder på vilka 

de före CIAT behövt hjälp med fonologisk prompting. Två deltagare minskade antalet 

spontant korrekta svar, detta ses dock som tecken på dagsform och inte att deras 

benämningsförmåga försämrats till följd av CIAT. Dagsform kan naturligtvis också till viss 

del ligga bakom positiva förändringar i benämningsförmågan. 

 

Informativt tal 

I undersökningen av informativt tal (A-ningIT) kunde en förbättring med hög signifikansnivå 

ses. Då A-ningIT innefattar relativt få poäng var marginalerna för förbättring små, vilket tyder 

på att en faktisk förändring har skett. Uppgifterna var i viss mån utformade så att det inte gick 
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att i förväg memorera ett svar (narrativa uppgifter), varför risken för inlärningseffekter 

bedöms som mycket liten.  

 

Taltempo och yttrandelängd 

Den statistiska analysen av yttrandelängd visade en signifikant ökning av yttrandelängd efter 

CIAT, dock inkluderades endast sju av deltagarna på grund av bristfälligt underlag hos fyra 

deltagare. Båda deltagarna med skattad grav afasi exkluderades i analysen och det är svårt att 

uttala sig om på vilket sätt resultatet hade förändrats om tillfredsställande underlag för 

samtliga deltagare funnits. Att deltagarnas genomsnittliga yttrandelängd i snitt ökade med 1,6 

stavelse är något svårtolkat men kan jämföras med att deltagarnas genomsnittliga 

yttrandelängd före CIAT var 11,4 stavelser per yttrande. En normal yttrandelängd är av olika 

anledningar svår att skatta, bland annat för att ett yttrande kan definieras på många olika sätt. 

Deltagarnas taltempo hade inte ökat signifikant. Flera av deltagarna hade relativt lättflytande 

tal, vilket kan ha orsakat ”takeffekter” på detta mått. I beräkningen av MLU och SPM 

inkluderades alla stavelser, såväl meningsfulla som icke-meningsfulla. Det hade varit mycket 

intressant att se om skillnad i resultatet hade uppstått om endast meningsfulla stavelser 

räknats. MLU är inte ursprungligen framtaget för att mäta spontantal från individer med afasi 

och det är svårt att tolka resultatet då talet kan karaktäriseras av perseverationer och 

upprepningar. Om en individ som en positiv effekt av behandling minskar antalet 

upprepningar eller tvekljud skulle en negativ effekt på MLU vara önskvärd. 

 

Språkförståelse 

På gruppnivå kunde ingen signifikant effekt ses på RTT, varken på deltagarnas genomsnittliga 

resultat eller på något enskilt deltest. På individnivå sågs dock en signifikant förbättring hos 

fyra av deltagarna. Tre av dessa hade bedömts ha lätt afasi och den fjärde medelsvår afasi. 

Kanske krävs det en hög språklig förmåga som utgångsläge för att kunna tillgodogöra sig 

effekt på språkförståelse. Ingen signifikant effekt kunde heller ses på hörförståelsedelen ur A-

ning där endast fem deltagare förbättrade sitt resultat. Det var inte möjligt att göra en statistisk 

analys på individnivå på detta test. 

 

För att undersöka om grad av afasi, grupptillhörighet eller post-onset verkar ha betydelse för 

CIAT:s effekt på deltagarna jämfördes dessa gruppers medelvärden. På grund av ett litet antal 

deltagare kan dock individuella egenskaper ha påverkat utfallet. Deltagare med grav afasi 

förbättrades mer än övriga på totalt korrekta benämningar på BNT totalt. Det är möjligt att 
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dessa deltagare utvecklat en högre grad av inlärd passivitet, och därmed fått förändra sitt 

beteende mer än andra under CIAT, vilket har lett till större effekt. Grupp 1 har totalt 

förbättrats mest. En förklaring kan vara att gruppen leddes av båda författarna och deltagarna 

därmed har fått mer hjälp och uppmuntran. I denna grupp ingick de två deltagare som fick 

logopedisk träning före studien och två deltagare som gått i folkhögskola och det är möjligt 

att vana vid logopedbehandling underlättade tillägnandet av ny träning. Deltagare som haft 

afasi i 12-14 månader förbättrades mer än andra överlag, det är möjligt att denna ”fas” är 

optimal för CIAT då den spontana återhämtningen avstannat men deltagarna inte hunnit tappa 

motivation eller förhoppning om förbättring. Ingen tydlig skillnad kunde ses mellan deltagare 

som haft afasi i 4-6 månader och övriga grupper. Det skulle kunna ha förväntats att de 

förbättrades mer än andra, då spontan återhämtning fortfarande kunde pågå. De kan också ha 

påverkats mindre av CIAT då de ännu inte hunnit ”fastna” i inlärd passivisering av de 

språkliga förmågorna.  

 

Även om målet vid gruppindelningen var att skapa grupper som alla skulle ha likvärdig 

genomsnittlig språknivå fanns sannolikt skillnader dem emellan. Hur väl deltagarna kunde 

tillgodogöra sig behandling berodde troligen på tidigare erfarenheter, personlighet samt vilka 

svårigheter som förekom. Endast två deltagare hade tidigare fått regelbunden 

logopedbehandling, båda ingick i grupp 1. Övriga deltagare hade endast träffat logoped vid 

enstaka tillfällen. Majoriteten av deltagarna i grupp 2 och 3 var med i verksamhet som 

anordnades av en afasiförening. De var därför vana vid formen, att träffas i grupp och 

kommunicera. 

 

Deltagarna tillfrågades inte om eventuell effekt av träningen, då detta inte bedömdes ge ett 

helt tillförlitligt resultat. CAL riktade sig visserligen till deltagarna men dess frågor handlade 

inte primärt om hur deltagarna upplevde att CIAT påverkat dem. Dock uttryckte vissa 

spontant att det gick lättare i kommunikationen efter CIAT. En del av de fördelar som 

Marshall (1999) presenterat med gruppterapi kunde ses i den aktuella studien. Till exempel 

uttryckte deltagarna med lätt afasi att det var givande att träffa deltagare som hade större 

svårigheter, då detta hjälpte dem att inse och värdesätta sina egna förmågor. Misstankar om 

att utmaningen för de lindrigast drabbade var för liten fanns, och bekräftades även av en 

deltagare.  
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7. Framtida studier 

CIAT är ett behandlingskoncept som ännu är relativt outforskat. Fler randomiserade, 

kontrollerade studier, inklusive uppföljningsstudier, behövs för att undersöka och säkerställa 

CIAT:s effekt på individer med afasi. Vidare bör CI:s fyra basprincipers inflytande på 

effekten samt vilka individer som lämpar sig bäst att delta i träningen undersökas. Detta för 

att effektivisera och göra metoden så användarvänlig som möjligt. Om CIAT:s effektivitet 

kan fastställas är det en terapimetod som kan komma att fylla ett stort terapibehov hos 

individer med afasi samt utgöra ett kostnadseffektivt alternativ för vårdgivare. Vidare 

stämmer författarna in i Robeys (1998) åsikt att fler studier av afasibehandling behövs för att  

utvärdera hur olika metoder står sig mot varandra i effektivitet. 

8. Slutsats 

Efter 30 timmars träning med CIAT visades signifikanta förbättringar av språkproduktion hos 

elva individer med varierande grad av afasi. Deltagarnas förmåga att finna ord 

(benämningsförmågan) blev både bättre och snabbare enligt BNT. Även produktion av 

informativt tal förbättrades, och deltagarna talade i längre yttranden enligt A-ningIT 

respektive MLU. Självskattad språklig användning, taltempo samt hörförståelse förbättrades 

inte generellt, dock förekom individuella förbättringar (enligt CAL, SPM, RTT samt A-

ningHF). På grund av den begränsade gruppen individer som ingår i föreliggande studie kan 

resultaten inte generaliseras. Denna studie indikerar dock att CIAT har positiv effekt på 

personer med kronisk afasi gällande talproduktion. Någon effekt på språkförståelse framkom 

inte i föreliggande studie.  
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Bilaga 1. Behandlingsupplägg 

Här följer en beskrivning av övningarna som ingick i träningen och hur svårighetsgraden 

reglerades i dessa.  

• Finns i sjön. En övning med bildkort där deltagarna samlade ihop par genom att fråga 

sina medspelare efter specifika kort. Svårighetsgraden anpassades genom att olika 

krav ställdes på olika deltagare gällande hur frågorna skulle ställas. Dessutom blev 

föremålen på bilderna efterhand mer lika varandra, de kunde till exempel föreställa 

kontorsstol, pinnstol och fåtölj. Vid behov gavs fonologisk eller semantisk prompting. 

För deltagare med stora svårigheter förekom även utnyttjande av automatiskt tal, till 

exempel att ledaren promptade med ”man äter med kniv och …” då målordet var 

gaffel. Som material till denna övning användes ”Ihre Raud”-bilder. 

• Mindmapping. Deltagarna fick i tur och ordning associera fritt kring ett ämne, till 

exempel vårtecken och associationerna skrevs upp på ett blädderblock. 

Svårighetsgraden reglerades genom att olika typer av följdfrågor ställdes till dem som 

hade lätt för att förmedla sina associationer. Några deltagare hade så svårt att 

kommunicera att författarna inte kunde förstå vad de hade associerat till. I dessa 

situationer fick författaren och deltagaren tillsammans komma fram till något som 

denne fick säga, till exempel ”Du kanske kan säga något som man äter på 

midsommar” som association till ämnet sommar. 

• ”Berätta-om”-övningar. Deltagarna flyttade runt pjäser på en spelplan eller drog olika 

uppgiftskort och fick berätta om olika ämnen, till exempel ett husdjur eller vad de är 

bra på.  

• Junior Alias. Ett brädspel som gick ut på beskrivning och omskrivning av bilder som 

andra deltagare fick gissa kring.  

• Individuella övningar. Anpassades till individens svårigheter och utgjordes av 

benämning av bilder med ord eller mening (eventuellt på tid), berättande till 

sekvensbilder eller What’s Wrong-bilder, motsatser, meningskomplettering (autotal), 

ordrace, ordtennis samt komplettering eller förklaring av ordspråks innebörd.  



 

Bilaga 2. Communicative Activity Log (CAL) 

 
Communicative Activity Log (CAL)  Namn: 
Ringa in eller kryssa för lämpligt alternativ! 
 
1. Hur ofta kommunicerar Du med en släkting eller god vän? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
2. Hur ofta kommunicerar Du när Du är tillsammans med en grupp av släktingar 
eller vänner? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
3. Hur ofta kommunicerar Du med en utlänning? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
4. Hur ofta kommunicerar Du när Du är tillsammans med en grupp av 
människor Du inte känner? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
5. Hur ofta kommunicerar Du på ett kontor, i en affär eller andra offentliga 
plaster? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
6. Hur ofta använder Du telefonen? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
7. Hur ofta lyssnar Du på nyheter på radio eller TV? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
8. Hur ofta läser Du tidningen? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
9. Hur ofta skriver Du ner korta anteckningar? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 

10. Hur ofta löser Du enkla räkne-övningar? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
11. Hur ofta kommunicerar Du när Du är stressad? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  



 

 
12. Hur ofta kommunicerar Du när Du är avslappnad och inte stressad? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
13. Hur ofta kommunicerar Du när Du är trött? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
14. Hur ofta gör Du påståenden eller redogör fakta? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
15. Hur ofta ställer Du frågor? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
16. Hur ofta svarar Du på frågor som andra ställt? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
17. Hur ofta uttrycker Du muntligen kritik eller klagomål? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
18. Hur ofta svarar Du muntligen på kritik? 
Aldrig Nästan aldrig Sällan Ibland Ofta            Mycket ofta  
 
 
Översatt efter medgivande från Pulvermüller 080130. 



 

Bilaga 3. Informationsbrev till deltagare 
 
Information till deltagare i studien ”Intensivbehandling med Constraint-Induced 
Aphasia Therapy (CIAT) – effekter på patienter med kronisk afasi” 
 
Bakgrund  
Constraint-Induced Aphasia Therapy (CIAT) är en behandlingsform som baseras på tre 
principer:   
1. Intensiv träning 
2. Träningen ska vara kopplad till vardagslivet 
3. Träningen ska fokusera på det som är svårt. Vi kommer att träna på talat språk. 
 
Förfrågan om deltagande  
Du har blivit tillfrågad att vara med i denna studie eftersom Du har afasi. Vi har bett din 
logoped eller studiecirkelledare att fråga Dig. Vi har inte haft ditt namn eller dina 
personuppgifter innan Du visade intresse för studien. 
 
Hur går studien till?  
Träningen kommer att pågå under 10 arbetsdagar. Vi kommer att träna 3 timmar om dagen. 
Vi kommer att försöka anpassa tiderna till er deltagare. Förmodligen kommer träningen äga 
rum mellan vecka 9 och vecka 13. 
 
Träningen kommer att ske i grupp med flera personer med afasi. Dessa personer kommer att 
ha svårigheter av olika slag. Gruppen leds av två logopedstudenter och kommer att arbeta 
med språkliga övningar. Innan och efter träningsperioden kommer Du att få genomföra olika 
språktest för att mäta om träningen har någon effekt. Det kommer även att göras en 
ljudinspelning av ditt tal före och efter träning. 
 
Du får inte genomgå någon annan språklig behandling under studiens pågående. 
Vi kommer vilja få en del uppgifter ur din journal. Detta för att kunna anpassa träningen till 
Dig och kunna beskriva din afasi på ett korrekt sätt i rapporten.  
 
Finns det några fördelar?  
Utländska studier har visat att talat språk kan förbättras genom träning med CIAT-metoden. 
Detta gäller dock inte för alla som har fått denna träning. Vi kan inte garantera att någon 
förändring kommer att ske. 
 
Vilka är riskerna?  
Att träna tre timmar om dagen kan kännas uttröttande. Likaså kan det kännas påfrestande om 
en förbättring inte sker. Det finns inga medicinska risker med denna studie. 
 
Hantering av data och sekretess 
Dina svar och dina resultat kommer att avidentifieras. Inga obehöriga kan ta del av dem. I 
studiens rapport kommer Du att vara anonym. Rapporten kommer att presenteras vid 
logopedprogrammet i Linköping. 
 
Information om studiens resultat 
Du kommer att få ett exemplar av rapporten när denna är klar. 



 

 
Ersättning 
Du får ingen ekonomisk ersättning för denna studie. 
 
Frivillighet 
Deltagande i denna studie är helt frivilligt. Du får avbryta ditt deltagande när Du vill. Detta 
gäller även när studien börjat. Du behöver inte förklara varför Du vill avbryta. Om Du 
avbryter studien kommer dina uppgifter raderas direkt. Om Du avbryter kommer detta inte att 
påverka annan logopedbehandling. 
 
Kontakt 
Om du är intresserad av studien eller har frågor, kontakta oss. Det är vi som är ansvariga för 
studien och som kommer att leda träningen: 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  


