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Who Was Sweden’s First Speech-Language Pathologist? 

- Sven Wedin’s working life in relation to the professionalization of speech-language 

pathologists and the development of voice treatment in Sweden 

 

 

Abstract 

Background: Sven Wedin, who was particularly interested in voice production and voice 

treatment, may be considered Sweden’s first speech-language pathologist. His remnants were 

donated to the university of Linköping after his passing. These remnants constitute the foundation 

for this study. This study aims to describe in what way Sven Wedin has contributed to the 

development of speech-language pathology in Sweden, both at large and regarding voice 

treatment. This can, in turn, contribute to the overview of the professionalization of speech-

language pathologists from a historical perspective. 

Objective: To describe and analyze historical remnants of speech-language pathologist Sven 

Wedin. The research questions were: What has the professionalization of speech-language 

pathologists in Sweden looked like? In what way has voice treatment developed in Sweden?     

Methods: A qualitative method was used to sort out, categorize, describe and analyze the remnants 

of Sven Wedin.  

Results: During the first half of the 20th century several professions practiced voice and speech 

training. Phoniatricians often trained their own therapists for these tasks due to the lack of a formal 

education of speech-language pathologists. Sven Wedin received a degree in speech-language 

pathology in the United States in the 1950’s. He later spent his professional life operating in the 

northern part of Sweden where he established a speech clinic, organized training courses on the 

subject of voice and speech training and did research.        

Conclusion: Sven Wedin has contributed to the professionalization of speech-language 

pathologists by both educating and carrying out research on the subject. It is reasonable to assume 

that Sven Wedin was the first Swedish speech-language pathologist, however voice and speech 

training as such had been practiced in Sweden since the beginning of the 20th century. Sven Wedin 

also contributed to the efficiency of voice treatment by creating new methods of treatment. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Sven Wedin kan betraktas som Sveriges första logoped och var speciellt intresserad 

av röstproduktion och röstbehandling. Efter hans bortgång skänktes hans skriftliga kvarlevor till 

Linköpings universitet och ligger till grund för föreliggande arbete. Detta arbete skildrar på vilket 

sätt Sven Wedin har bidragit till logopedins historia i Sverige, både i stort och mer specifikt 

gällande röstbehandling. Detta kan, i sin tur, bidra till en överblick av logopedyrkets 

professionaliseringsprocess utifrån ett historiskt perspektiv. 

Syfte: Att beskriva och analysera efterlämnat historiskt material av logoped Sven Wedin. 

Frågeställningarna var: Hur har professionaliseringen av logopedyrket sett ut i Sverige? Hur har 

röstbehandlingen utvecklats i Sverige? 

Metod: Utifrån en kvalitativ analysmetod har Sven Wedins material sorterats, kategoriserats, 

beskrivits och analyserats.  

Resultat: Flertalet yrkesgrupper har under första hälften av 1900-talet utfört röstbehandling. 

Foniatrer, som till en början utförde röstbehandling, utbildade ofta sina egna terapeuter då det ännu 

inte fanns någon formell utbildning för detta ändamål. Sven Wedin utbildade sig till logoped i 

USA på 1950-talet och verkade sedan under sitt yrkesliv till största del i Norrland där han bland 

annat startade talvårdscentralen i Boden, anordnade utbildningar med inriktning mot röst- och 

talvård och bedrev forskning.  

Slutsats: Sven Wedin har inverkat på logopedyrkets professionaliseringsprocess genom att 

bedriva såväl utbildning som forskning inom logopediska områden. Sannolikt var Sven Wedin 

Sveriges första logoped, men behandling av logopedisk karaktär hade utförts i Sverige redan i 

början av 1900-talet. Sven Wedin bidrog även till att göra röstbehandlingen effektiv genom att 

skapa nya behandlingsmetoder. 

 

 

Nyckelord: Sven Wedin, logopedi, professionalisering, röstbehandling, historia
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Förord  

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till Sven Wedins anhöriga som anförtrott oss med flera 

decennier av logopedisk historia, utan er hade Svens bidrag till svensk logopedi förblivit i det 

dolda.  

 

Vidare vill vi tacka personalen på Medicinska Biblioteket på Linköpings universitet för er 

rådgivning och all den tid ni spenderat i magasinet för vår skull. Vi vill också rikta ett tack till de 

anställda på institutionen för klinisk och experimentell medicin på plan 12 i hus 511 som har 

bidragit med förvaringsutrymme, nycklar, intresse och tålamod.  

 

Vi vill även tacka våra kurskamrater för visat engagemang och intresse samt Erik och Erik för ert 

tålamod.  

 

Tack även till Britta Hammarberg för din kunskap och din tid.  

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Christina Samuelsson för din samarbetsvilja, 

din kunskap och ditt stora engagemang som inspirerade oss från dag ett.  

 

 

Linköping i maj 2019 

 

 

Madeléne Grahn & Lisa Yngström 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 

I jämförelse med andra medicinska områden är ämnet logopedi relativt nytt inom hälso- och 

sjukvården i Sverige; logopedutbildningen startades först på 1960-talet. En av pionjärerna inom 

den svenska logopedin var Sven Wedin som kan betraktas som Sveriges första logoped. Trots att 

Wedin redan mot slutet av 1940-talet startade logopedisk verksamhet, vilket kan anses vara tidigt 

i förhållande till logopedins utveckling i stort, har hans yrkesmässiga bidrag fått sparsamt med 

uppmärksamhet. Under sitt yrkesliv föreföll Wedin speciellt intresserad av röstproduktion och 

röstbehandling och bedrev forskning inom detta. Efter Wedins bortgång år 2012 skänktes hans 

skriftliga kvarlevor, härstammande från hans yrkesverksamma år, till Linköpings universitet. 

Dessa ligger nu till grund för föreliggande arbete som syftar till att sortera, kategorisera, beskriva 

och analysera dessa kvarlevor för att kunna skildra på vilket sätt Sven Wedin har bidragit till 

logopedins historia i Sverige, både i stort och mer specifikt gällande röstbehandling. Detta kan, i 

sin tur, bidra till en överblick av logopedyrkets professionaliseringsprocess utifrån ett historiskt 

perspektiv. Arbetet inleds med en kort introduktion till historisk forskning, begreppshistoria och 

tidigare forskning för att sedan presentera en teoretisk bakgrund. Bakgrunden ämnar ge en bild av 

hur logopedin har växt fram samt utvecklats i Sverige under 1900-talet. Efter detta följer arbetets 

syfte och metod. Sven Wedins bidrag till den svenska logopedin behandlas först i resultatet där 

hans kvarlevor beskrivs och analyseras. I diskussionen sammanvävs bakgrunden med resultatet 

för att på så sätt kunna skildra Sven Wedins bidrag till logopedins historia i Sverige.    

 

1.2. Historisk forskning 

Det opublicerade ordet kan vara av stor betydelse för den historiska forskningen. De största 

framstegen inom den moderna historieforskningen har skett när forskningen har vilat på 

konfidentiella dokument, såsom dagböcker eller brev. I denna typ av dokument beskriver 

människan sina innersta tankar och beslut fritt, utan att ta hänsyn till framtida historiker. Historiker 

har gång på gång sett att denna typ av dokument många gånger skiljer sig avsevärt från det 

publicerade materialet från de samtida observatörerna. I motsats till de konfidentiella dokumenten 

skrivs ofta officiella publikationer och tidningar istället för att påverka den samtida opinionen. 

Publiceringen har dock satt en gräns på källans värde, då det publicerade materialet är det material 

som betraktats vara passande för allmän konsumtion. Det finns därmed en risk att det som sagts 



2 
 

har begränsats eller förvrängts. Då tidningar och andra officiella publikationer har skrivits utan 

tanke på eftervärldens krav, tillskrivs denna typ av dokument större värde av historiker än 

exempelvis memoarer eller krönikor. Det opublicerade ordet var det som kunde ge svar på hur 

verkligheten faktiskt sett ut (Tosh, 2011, Kapitel 4). 

  

För att en källa ska kunna användas måste dess tillförlitlighet vara bedömd. Författaren till en källa 

måste anses ha kunnat ge en trogen återgivelse av informationen i en källa. Frågor som behöver 

bli diskuterade är bland annat: var författaren närvarande och hur långt efter händelsen skrevs 

informationen ned? Det är också viktigt att ta hänsyn till författarens avsikter och förutfattade 

meningar, vilket är det som påverkar en källas tillförlitlighet mest. Avslutningsvis handlar historisk 

forskning om att samla in så mycket som möjligt från många olika källor, inte att hitta den enda 

officiella källan och enbart använda denna. Samtliga källor är mer eller mindre färgade eller 

ofullständiga. Vid ett brett spektrum av källor är det lättare att se helheten och chansen att hitta de 

enskilda källornas svagheter är större (Tosh, 2011, Kapitel 5). 

 

1.3. Begreppshistoria 

En begreppshistorisk medvetenhet är nödvändig vid användning av historiskt material. Ett 

specifikt språkbruk är historiskt förankrat och föränderligt vilket innebär att betydelseförändringar 

speglar en historisk förändring. Dessa förändringar gör därmed att det inte går att definiera begrepp 

på ett sätt som fungerar utifrån olika tidsperioder och kulturer (Marjanen, 2018). 

 

Foniatri definieras idag som läran om röst-, tal- och språkrubbningar vars verksamhet ingår i den 

medicinska specialiteten röst- och talrubbningar (Fritzell, u.å.). Logopedi definieras idag som ett 

vetenskapsområde som omfattar diagnosticering och behandling av röst- och talrubbningar samt 

språkstörningar hos barn och vuxna. Logopedi är en paramedicinsk, tvärvetenskaplig disciplin 

skild från den medicinska disciplinen foniatri (Nettelbladt, u.å.). Nettelbladt och Samuelsson 

(1998) föreslog att begreppet talrubbningar kunde fungera som en sammanfattande benämning av 

språk-, tal- och röstrubbningar utifrån en historisk terminologi (Nettelbladt & Samuelsson, 1998). 

Enligt B. Hammarberg (personlig kommunikation, 25 mars 2019) har foniatrin i Sverige haft en 

obestridlig betydelse för logopedins utveckling. B. Hammarberg (personlig kommunikation, 25 

mars 2019) ansåg att foniatri och logopedi alltid har varit tvillingämnen som har inspirerat 

varandra. Nettelbladt och Samuelsson (1998) beskrev hur fonetikämnets etablering hade en direkt 

betydelse för uppmärksammandet av talrubbningar (Nettelbladt & Samuelsson, 1998). 
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1.4. Tidigare forskning 

Den tidigare historiska forskningen kring logopedyrket och dess utveckling i Sverige är relativt 

begränsad och den som finns omnämner inte Sven Wedin. Tidigare forskning omtalar till exempel 

läkaren Alfhild Tamms bidrag till logopedin när hon under tidigt 1900-tal bland annat startade en 

talklinik vid folkskolorna i Stockholms stad (Fritzell, 2004a; Nettelbladt & Samuelsson, 1998). 

Gunnar Bjuggren finns också omskriven som en pionjär inom den svenska logopedin då han bland 

annat startade upp logopedutbildningen år 1964 (Hammarberg, 2018a). Foniatrins betydelse för 

logopedins utveckling i Sverige är också någonting tidigare omskrivet, här kan exempelvis Bertil 

Kågén och Jan Bratt nämnas som tidiga foniatrer med betydelse för det logopediska området 

(Fritzell, 2004b). 

 

 

2. Bakgrund 

2.1. Vägen mot en svensk logopedutbildning 

Mot slutet av 1800-talet utvecklades den medicinska specialiteten röst- och talrubbningar i 

Tyskland. Alfhild Tamm blev den som stod för den stora utvecklingen i Sverige. Genom sina 

undersökningar bland annat i hjälpklasser i Stockholms folkskolor kunde hon tidigt 

uppmärksamma talrubbningar hos barn. Mot mitten av 1910-talet öppnades därför, under Tamms 

ledning, en poliklinik för barn i skolåldern med talrubbningar. Skolvärlden hade därmed en viktig 

del i den svenska röst- och talvårdens etablering (Fritzell, 2004a). År 1916 skrev Tamm läroboken 

“Talrubbningar och deras behandling” som vände sig till pedagoger och föräldrar, den innehöll 

bland annat beskrivningar av talrubbningarnas ursprung, symptom samt behandling (Nettelbladt 

& Samuelsson, 1998). År 1929 inrättades Sveriges första foniatriska poliklinik i anslutning till 

öron-, näsa-, halskliniken på Sabbatsbergs sjukhus. Denna klinik leddes av Bertil Borg, som 

därmed blev den första svenska läkaren att kalla sig foniater; Bertil Kågén tog senare över ansvaret 

för kliniken. Röst- och talrubbningar blev betraktat som en självständig medicinsk specialitet av 

Sveriges Läkarförbund år 1931 (Fritzell, 2004a). I mitten av 1930-talet var Tamm delaktig i 

upprättandet av tidskriften “Tale og Stemme” och blev därmed tidskriftens första svenska redaktör 

(Nettelbladt & Samuelsson, 1998).  

År 1938 bildade Tamm och Kågén med flera “Svenska Sällskapet för Röst och Talvård”. Tanken 

var att försöka starta upp en formell utbildning för talterapeuter, men sällskapet hade svårt att enas 
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och idén förverkligades inte. Kågén fortsatte istället att utbilda sjuksköterskor att utföra talterapi 

vid den foniatriska polikliniken vid Sabbatsbergs sjukhus; samtidigt utbildade Jan Bratt olika 

talterapeuter vid sin klinik i Göteborg (Fritzell, 2004b). Först 20 år senare, år 1958, startades det 

en ny förening - “Svensk Förening för Foniatri och Logopedi” (Nettelbladt & Samuelsson, 1998). 

Under 1950-talet började behovet av talvård uppmärksammas och det ansågs att den som fanns 

var bristande (Bjuggren, 2018). Enligt B. Hammarberg (personlig kommunikation, 25 mars 2019) 

utbildades foniatrer fram till 1950-talet enligt modellen mästare-lärling. Dock krävde yrket 

specialistkompetens och det ansågs senare att en formell foniatriutbildning behövdes. Bjuggren 

och Björn Fritzell blev några av de första som utbildades till foniater under 1950-talet (Fritzell, 

2004a). Efter sin utbildning, år 1955, öppnade Bjuggren en foniatrisk mottagning på Sabbatsbergs 

sjukhus för behandling av tal-, språk- och röstrubbningar. Ingrid Westerlund och Ninni Elliot kom 

senare att arbeta där som talfelspedagog respektive röstpedagog. Westerlund var sjuksköterska och 

utbildad hos Kågén vid Karolinska sjukhuset (Hammarberg, 1989; Hammarberg, 2018a). 

 

Bjuggren stred under den senare delen av 1950-talet för att foniatrin och den foniatriska 

polikliniken skulle få vara en egen specialitet och inte underställt öron-, näsa- och halssjukdomar. 

I en subkommitté bildad till utredningen “Talvård för barn med talfel” år 1956 samlades utvalda 

experter för att diskutera talvårdens framtid, Aina Börjeson från skolöverstyrelsen, 

medicinalstyrelsens Gunnar Bjuggren och Märtha Mörling från socialstyrelsen. Dessa var överens 

om att talvården behövdes upprustas och utbildningen förbättras. De hade dock svårt att enas då 

de kom från olika synsätt, för Bjuggren var det exempelvis självklart att talvården behövde röst-, 

tal- och språkterapeuter och att utbildningen måste läggas upp så att terapeuterna sedan behärskar 

behandling inom alla dessa områden. Han ansåg också att både fonetik och psykologi borde ingå 

i den nya utbildningen och fick uppbackning av Fritzell och Bratt.  Bjuggren föreslog här termen 

logopedassistent för att beteckna en talfelspedagog vid en foniatrisk poliklinik. Detta föreslog han 

då Marianne Mörner kallade sig för logoped sedan hon hade blivit invald i Internationella 

föreningen för logopedi och foniatri. Efter subkommitténs initiala sammanträde avböjde Mörling 

fortsatt medverkan (Bjuggren, 2018). Oenigheterna hos Börjesson och Bjuggren resulterade i att 

skolöverstyrelsen startade en ettårig utbildning för speciallärare med talpedagogisk inriktning år 

1961. Bjuggren hade dock önskemål om att hans förslag på utbildning skulle vara av akademisk 

karaktär med de amerikanska utbildningarna som modell (Fritzell, 2004a). 

Talpedagogutbildningen förverkligades därmed innan logopedutbildningen och 

logopedutbildningen hamnade lite i skymundan. Detta berodde bland annat på att 

utbildningsförslaget till en början ansågs vara för ambitiöst och teoretiskt och att det skulle vara 
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mer gynnsamt att först satsa på den mer anspråkslösa utbildningen (talpedagogerna) då de kunde 

komma ut i kliniskt arbete fortare (Bjuggren, 2018). 

År 1959 fick Bjuggren i uppdrag att utreda och framföra förslag angående talvårdens organisation 

i Sverige. Detta resulterade i “Meddelanden från Kungliga Medicinalstyrelsen, Nr 104, Talvård 

samt Neurologisk långvårdsrehabilitering och eftervård”. Denna utredning fick positiv respons och 

medicinalstyrelsen ville därför begära medel från regeringen för att starta en logopedutbildning. I 

början på 1960-talet fick Bjuggren chansen att åka till USA på studieresa under några månaders 

tid. Där fick han besöka ett antal olika universitet och “Speech Clinics” (talkliniker) på sjukhus 

och skolor. Han fick därmed under denna tid både klinisk erfarenhet och utbildning. Detta var 

erfarenhet han sedan tog tillvara, både i sin kliniska verksamhet och i upprättandet av 

logopedutbildningen i Sverige. Den första september år 1964 startade den första logopedkursen på 

Karolinska sjukhuset med Bjuggren som kursledare (Bjuggren, 2018). Totalt antogs 18 studenter 

till det nystartade logopedprogrammet. Några av de antagna studenterna hade tidigare arbetat på 

de foniatriska avdelningarna på Karolinska sjukhuset och Sabbatsberg. Därmed kom dessa 

studenter att engageras som lärare i logopedisk behandling parallellt som de studerade vid 

logopedutbildningen (Hammarberg, 1989). Under den första kursen deltog både Ingrid Westerlund 

och Ninni Elliot samtidigt som de fungerade som lärare. Westerlund lärde ut tal- och språkträning 

av barn och blev även utsedd till stabschef av Bjuggren. År 1965 var hon med och bildade Svenska 

Logopedförbundet. Elliot blev röstlärare, tydligt inspirerad av Svend Smiths Accentmetod 

(Hammarberg, 2018b). Westerlund fick troligtvis sin inspiration och kunskap gällande 

språkstörningar hos barn från Alfhild Tamm och tog med sig denna till logopedutbildningen 

(Fritzell, 2004b).  

 

2.2. Professionaliseringen av logopedyrket 

Att ett yrke professionaliseras innebär att det genomgår en process som resulterar i de kännetecken 

och den kompetens som är utmärkande för det specifika yrket. Vanligtvis kombineras 

yrkesverksamhet med en högskoleutbildning och forskning. En professionalisering innebär ofta 

att yrket erhåller legitimation vilket möjliggör ett monopol på det specifika yrkesutövandet 

(Professionalisering, u.å.). 
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I början av 1960-talet hade fortfarande endast ett fåtal människor i Sverige tillgång till talvård, 

vilket internationellt sett var sent. Klinisk talvård började införlivas i sjukvården först år 1966 då 

de första logopederna hade utexaminerats i Stockholm, och först i början av 1970-talet tillkom en 

logopedutbildning i Lund. Efterfrågan på logopeder ökade mycket under en lång tid, detta gjorde 

att tillgången på logopeder inte kunde mätta efterfrågan runt om i landet och bristen på logopeder 

var ett faktum. Detta uppmärksammades till slut av Universitets- och högskoleämbetet år 1974 

vilka då tillsatte en utredning för att utöka antal antagna till logopedutbildningen per år med 50%. 

Bristen på logopeder kvarstod dock under 1970-talet med oacceptabelt långa vårdköer, vilket 

föranledde att det startades upp en logopedutbildning i Göteborg år 1980 (Socialstyrelsen, 1985, 

Kapitel 7). År 1978 tog sjukvårdshuvudmännen över ansvaret för hälsovården i förskolan, vilket 

la grunden för en samverkan mellan landsting och kommuner och skapade därmed en bättre 

förutsättning för den kliniska talvården i förskolan. Utvecklingen bromsades dock av bristen på 

talvårdsresurser inom primärvården (Socialstyrelsen, 1985, Kapitel 6). Socialstyrelsen skrev i en 

remisshandling år 1979 att den foniatrisk-logopediska vården var i behov av utbyggnad då utbudet 

var otillräckligt och väntetiderna för behandling oacceptabla. Förslaget var att göra den foniatrisk-

logopediska vården mer öppen och lättillgänglig genom att förlägga den till primärvården och inte 

bara bedriva logopedmottagning vid länssjukhus, en decentralisering. Det gavs också förslag på 

att etablera mer direkt kontakt mellan logopedmottagning och barnavårdscentralen samt förskolor 

(Socialstyrelsen, 1979, Kapitel 4).  

 

En forskarutbildning i logopedi inrättades i Sverige år 1979, de första logopederna disputerade 

dock i fonetik. Forskningen har i huvudsak bedrivits i samarbete med läkare verksamma inom 

foniatri samt läkare som behandlar läpp-, käk- och gomdefekter (Nettelbladt, u.å.). År 1985 hade 

framväxten av logopedyrket gjort att logopeder hade kunnat ta över en del av foniaterns 

arbetsuppgifter gällande den kliniska talvården. Dessa arbetsuppgifter innefattade framförallt 

språklig diagnostik och tidskrävande behandlingsarbete. Avlastningen gav en arbetsfördelning där 

foniatern istället kunde fokusera på medicinska frågeställningar och åtgärder (Socialstyrelsen, 

1985, Kapitel 4). Från och med den första januari år 1985 blev logopedyrket ett yrke som krävde 

utfärdad legitimation (Lag, SFS 1984:542). Trots att logoped är ett legitimationsyrke har logopeder 

inte ensamrätt till yrket enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). År 1991 förlängdes 

logopedutbildningen med ett år och kom därmed att innefatta fyra år av studier (Fritzell, 2004a). 
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2.3. Röstbehandling i Sverige 

2.3.1. Första halvan av 1900-talet 

Fram till 1930-talet var röstbesvär och röstbehandling ett medicinskt område som tillhörde 

läkarprofessionen (Stemple, Glaze & Klaben, 2010, Kapitel 1). I början av 1900-talet beskrev 

Westrin (1911) larynxödem som en vattensvullnad i slemhinnan över eller omkring ingången till 

struphuvudet eller inuti detta. Lättare larynxödem beskrevs läka ut av sig självt eller drivas tillbaka 

genom lokalbehandling i form av pensling eller med adstringerande medel (medel som verkar 

sammandragande). Gällande behandlingsmetoder rekommenderades i första hand röstvila. Hosta 

eller en plågsam retningen i strupen kunde minskas genom narkotiska medel, exempelvis opium 

eller morfin. För att underlätta den ökade slembildningen var rekommendationen till en början att 

lokalt applicera adstringerande medel, därefter desinfektera slemhinnan och begränsa 

blodtillförseln dit. Slutligen sprejades svalget med varma alkalisalter, innehållande koksalt och 

bikarbonat (Westrin, 1911).  

 

På 1930-talet började laryngologer, sångpedagoger och talpedagoger intressera sig för röstbesvär 

och röstbehandling. De började då behandla patienter med röstbesvär genom att använda sig av 

övningsmaterial som från början var tilltänkt att förstärka en normal röst. Många av dessa 

rösttekniker tillämpas fortfarande idag (Stemple, Glaze & Klaben, 2010, Kapitel 1). Under 1930-

talet publicerades även ett par böcker inom ämnet som var till stor nytta för röstbehandling: ”The 

Rehabilitation of Speech” (West, Kennedy & Carr, 1937) och ”Speech Correction Principles and 

Methods” (Van Riper, 1939). West, Kennedy och Carr (1937) beskrev att när rösten var till besvär 

fanns det en bakomliggande anledning och den kunde upptäckas genom en undersökning. Som 

behandling föreslog författarna gehörsträning, andningsövning, avslappningsträning, 

artikulatoriska kompensationer, emotionell omskolning samt specifika övningar för läpp-, käk-, 

gomspalt och velofarynxinsufficiens (West, Kennedy & Carr, 1937). I ”Speech Correction 

Principles and Methods” (1939) blev Van Riper den första att föreslå att röstbesvär kunde delas in 

utifrån tre områden: taltonläge, intensitet och kvalitet. Gällande utredning rekommenderade Van 

Riper att först utföra en medicinsk utredning för att utesluta organisk patologi och sedan 

genomföra en detaljerad bedömning av taltonläge, intensitet och kvalitet. Först efter detta kunde 

terapi initieras. Flera olika aspekter på terapi nämns i detta verk: patientens insikt om 

svårigheterna, produktionen av ett nytt och förbättrat tal, stabiliteten av det nya röstbeteendet i 

olika kontexter samt tillvänjningen av det nya röstbeteendet i alla situationer (Van Riper, 1939).          
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2.3.2. Andra halvan av 1900-talet 

Vid undersökning och diagnostik på 1970-talet togs en anamnes och stämbanden undersöktes, 

vanligtvis med speglar (Socialstyrelsen, 1979, Kapitel 3). Bedömningen av rösten genomfördes 

under samtalet med patienten och det gjordes en inspektion av öron, näsa och hals där vikt lades 

vid laryngoskopin. Vid laryngoskopin bedömdes stämbandens utseende, rörlighet och slutning vid 

fonation och undersökningen utfördes med en ljuskälla med fast sken (Fritzell, 1977). Mer 

avancerad teknik för undersökning fanns dock att tillgå, till exempel stroboskopi. Även 

fiberendoskopi hade börjat användas i ökande utsträckning (Socialstyrelsen, 1985, Kapitel 3). 

Fritzell menade dock att laryngoskopi var en subjektiv undersökningsmetod och att resultaten blev 

mer exakta om stämbandssvängningarna registrerades istället, exempelvis genom 

höghastighetsfilmning. Denna metod hade dock inte vunnit klinisk tillämpning på samma sätt som 

stroboskopin då den krävde en tidsödande analys (Fritzell, 1977). 

  

Röstbehandlingen utgjordes huvudsakligen av logopedisk röstterapi vilken gick ut på att avlägsna 

sjukdomsorsaker och skapa gynnsamma förutsättningar för kroppens egna reparativa processer. 

Målet var en normal röst och patienten var därmed till exempel tvungen att lära sig att ha 

muskelkontroll över röstapparaten och lära sig att höra skillnad på hur rösten skulle och inte skulle 

låta. Om röstrubbningen hade sitt ursprung i psykiska reaktioner kunde även psykoterapi behöva 

kombineras med röstterapin (Socialstyrelsen, 1979, Kapitel 3). Själva röstterapin innefattade 

delarna information, röstvila samt traditionella röstövningar eller röstövningar enligt 

Accentmetoden. Informationen utgjorde det första ledet i terapin, där målet var att informera om 

röstproduktion och rikta uppmärksamheten mot patientens specifika röstproblem och hur denne 

kunde handskas varsammare med sin röst. Denna del inkluderade även bandinspelning. Röstvila 

ordinerades flitigt. Absolut röstvila ansågs nödvändigt vid akut laryngit men rekommenderades 

inte överskrida en veckas tid. Vid traditionell röstbehandling analyserades patientens 

röstanvändning utifrån aspekter som andning, taltonläge, stämbandsslutning, eventuellt 

skrap/knarr och spänningar. Övningsprogrammet utformades sedan efter noterade avvikelser kring 

ovan nämnda aspekter. Behandlingen inleddes med andningsövningar ofta följt av övningar till 

syfte att minska hyperfunktionen, det vill säga med syftet att minska muskelspänningen. Med 

ändamålet att förbättra en hypofunktion användes stötövningar, som utfördes med hjälp av armarna 

för att uppnå en ökad kraft i stämbanden. Till sist nämndes Accentmetoden som en 

behandlingsmetod där ingen analys av patientens felaktiga röstvanor gjordes utan istället byggs ett 

nytt sätt att använda rösten på upp från grunden. Målet var medveten kontroll av den diafragmala-

abdominala andningen där övningarna skedde som ett rytmiskt växelspel mellan terapeut och 
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patient, gärna med hjälp av en trumma (Fritzell, 1977). I mitten på 1980-talet såg Socialstyrelsen 

ett behov av förebyggande röstvård som en del av utbildningen för yrken med stor röstbelastning 

(Socialstyrelsen, 1985, Kapitel 6). 

 

2.3.3. 2000-talet 

Även i nutid utgörs den kliniska undersökningen vid röststörningar av anamnesupptagning, 

bedömning av röst samt undersökning av öron, näsa och hals. Därtill görs också en bedömning av 

det psykiska eller fysiska tillståndet i stort då en patient som upplevs som exempelvis trött eller 

stressad har en större risk att drabbas av röstbesvär. Genom att använda ett laryngoskop kan 

foniatern eller logopeden se möjliga strukturella skillnader. Ett stroboskop eller 

höghastighetsfilmning kan användas för att upptäcka exempelvis asymmetrier i stämbandens 

vibrationer. Då instrumenten idag har möjlighet att spela in kan logopeden eller annan 

vårdpersonal göra själva bedömningen i efterhand (Sataloff, 2005, Kapitel 3). Perceptuella 

bedömningar är vanligt inom den kliniska verksamheten (Speyer, Wieneke & Dejonckere, 2004). 

Exempelvis kan Grade, Roughness, Breathiness, Asthenia, Strain-scale (GRBAS-skalan) 

användas som ett verktyg för en perceptuell bedömning av rösten. Det har under en lång tid varit 

en utmaning att undersöka vilken effekt en röststörning har på individen. Under de senaste 20 åren 

har detta kunnat göras med hjälp av Voice Handicap Index, där patienten får ta ställning till olika 

påstående gällande hans eller hennes röst och hur den påverkar livet (Sataloff, 2005, Kapitel 3). 

 

Sedan 1930-talet, när röstbehandlingen fick sin början i Sverige, har ett rikt utbud av olika typer 

av röstbehandlingar vuxit fram. Dessa har valt olika inriktningar och inkluderar: röstergonomisk 

behandling som är inriktad på ett felaktigt röstbeteende, symptomatisk behandling inriktat på de 

kliniska fynd som upptäcks vid utredning, psykogen behandling som fokuserar på underliggande 

känslor och psykosociala aspekter, fysiologisk behandling som syftar till att förändra fysiologin 

bakom röstproduktion samt eklektisk behandling som är en kombination av fler eller samtliga 

inriktningar. Några specifika röstbehandlingsmetoder kan också nämnas: Vocal Function 

Exercises (VFE), Resonant Voice Therapy (RVT), Accentmetoden samt Lee Silverman Voice 

Treatment (LSVT) (Stemple, Glaze & Klaben, 2010, Kapitel 7). En annan nutida röstbehandling 

som har fått stort genomslag de senaste åren är resonansrörsfonation. Denna metod har använts 

som röstbehandling i Finland sen 1960-talet men har fått gehör i Sverige först under de senaste 10 

till 15 åren, enligt B. Hammarberg (personlig kommunikation, 25 mars 2019). 

Resonansrörsfonation går i korta drag ut på att patienten producerar ett vokalliknande ljud i ena 
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änden av ett glasrör med den andra änden nedsänkt i vatten. Fokuset bör ligga på patientens 

korrekta ljudproduktion, andning och hållning. När övningen utförs korrekt är musklerna 

involverade i ljudproduktion i balans vilket därmed förstärker en sparsam och god ljudproduktion 

(Simberg & Laine, 2007). Stemple, Glaze och Klaben (2010, Kapitel 7) har visat att en 

framgångsrik röstbehandling är beroende av logopedens kunskaper kring anatomi, fysiologi, 

etiologi med mera, även aspekter som förmåga till samspel och rådgivning spelar in. Det är också 

viktigt att känna till och förstå de olika röststörningarna för att kunna skapa realistiska 

förväntningar hos patienten. Detta blir även viktigt för målbildningen som bör vara tydlig och 

överenskommen mellan patient och logoped. Regelbunden dokumentation är nödvändig för att 

kunna notera förbättringar och därmed behålla patientens motivation. Just patientens motivation 

och insikt är viktiga aspekter för en framgångsrik röstbehandling (Stemple, Glaze & Klaben, 2010, 

Kapitel 7). Enligt B. Hammarberg (personlig kommunikation, 25 mars 2019) har den svenska 

logopedin historiskt sett haft röstområdet som sin styrka. Det finns dock mycket kvar att lära. 

Enligt B. Hammarberg (personlig kommunikation, 25 mars 2019) utför röstlogopederna i de allra 

flesta delstaterna i USA laryngoskopi, vilket i Sverige utförs av en foniater eller öron-, näsa- och 

halsläkare. 

 

 

3. Syfte  

Sven Wedin kan anses vara den första logopeden i Sverige varför hans efterlämnade kvarlevor är 

av intresse för beskrivningen av professionaliseringen av logopedyrket. Då Sven Wedin föreföll 

ha ett stort intresse för röstproduktion och röstbehandling har detta specifika logopediska område 

valts ut som en sekundär inriktning för arbetet. Syftet med föreliggande arbete är därmed att 

beskriva och analysera efterlämnat historiskt material av logoped Sven Wedin. 

  

Frågeställningarna som ligger till grund för arbetet ämnar utgå från Sven Wedins kvarlevor och 

önska besvara: 

  

● Hur har professionaliseringen av logopedyrket sett ut i Sverige? 

 

● Hur har röstbehandlingen utvecklats i Sverige? 
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4. Metod 

Till grund för föreliggande arbete ligger historiskt material från den senare halvan av 1900-talet 

samt från början av 2000-talet tillhörande logoped Sven Wedin. Detta material är skänkt till 

Linköpings universitet av Sven Wedins anhöriga. Även övrig relevant samtida litteratur har 

inkluderats i arbetet för att ge en beskrivning av den dåtida synen på hälso- och sjukvården, främst 

gällande logopediska områden. 

 

4.1. Urval av efterlämnat material 

Sven Wedins efterlämnade material bestod i sin helhet av fem välfyllda flyttkartonger, varav 

ungefär 40% ansågs relevant för detta arbete. Det material som valdes att inkluderas i arbetet 

bestod dels av skriftliga kvarlevor och berättande källor rörande röstproduktion och röstbehandling 

dels av skriftliga kvarlevor och berättande källor som berörde ämnen relevanta för beskrivningen 

av logopedins historia. Detta inkluderade bland annat böcker, vetenskapliga artiklar, protokoll, 

kursutvärderingar, brev, fax och tidningsartiklar. Gällande röstbehandling påträffades inga 

dokument specifikt utmärkta som röstbehandlingsmaterial. Däremot påträffades olika typer av 

texter exempelvis psalmer, sagor och sångtexter som utifrån dagens behandlingsmaterial skulle 

kunna identifieras som röstbehandling. Det inkluderade materialet selekterades på grund av att 

analysen av detta kan ge en överblick över Sven Wedins inverkan på både röstbehandling och 

logopedins historia i Sverige. Det material som exkluderades från arbetet bestod dels av skriftliga 

kvarlevor och berättande källor som berörde logopediska områden irrelevanta för detta arbete, till 

exempel rörande områdena afasi, stamning, läpp-käk-gomspalt och tal/språk. Det exkluderade 

materialet bestod även av handskrivna anteckningsböcker, diabilder, kassettband, DVD-filmer och 

CD-skivor. 

 

4.2. Urval av samtida litteratur 

Den för tiden samtida litteratur som studerats är dels Sven Wedins egna efterlämnade kvarlevor i 

form av såväl böcker som vetenskapliga artiklar, dels allmän litteratur kring logopedins historia. 

Av alla kvarlevor från Sven Wedin valdes endast den litteratur ut för analys som bedömdes vara 

av intresse för föreliggande arbete. Detta inkluderade böcker och vetenskapliga artiklar som 

behandlade röstproduktion, röstbehandling och generell anatomi. Huvuddelen av Sven Wedins 

efterlämnade material var engelsk litteratur men det återfanns även ett fåtal böcker och 
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vetenskapliga artiklar på svenska, norska och tyska. Den selekterade litteraturen härstammade från 

åren 1908 till och med 1983. Denna samtida litteratur valdes att inkluderas i arbetet då den kan 

bidra med information kring var Sven Wedins kunskap inhämtades och därmed var han fick sin 

inspiration och sitt underlag för sitt arbete ifrån. Den övriga samtida litteraturen, icke-

härstammande från Sven Wedins kvarlevor, erhölls bland annat från tidskrifter som behandlar 

logopediska områden, från Socialstyrelsens publikationer och från vetenskapliga artiklar och 

böcker skrivna av författare med foniatrisk- eller logopedisk historisk anknytning. Denna litteratur 

erhölls och inkluderades för att kunna bidra med en överblick över logopedins, och 

röstbehandlingens, utveckling i Sverige.  

 

4.3. Analysmetod 

Arbetet har bestått i att sortera, kategorisera, beskriva och analysera Sven Wedins efterlämnade 

material med hjälp av en kvalitativ analysmetod. Materialet har först sorterats och kategoriserats 

utifrån kända logopediska områden för att etablera en överblick. Efter denna sortering och 

kategorisering har ett kvalitativt urval av materialet gjorts då detta möjliggjorde en djupare 

tolkning och analys av föreliggande kvarlevor. Då röstproduktion och röstbehandling föreföll vara 

ett intresseområde för Sven Wedin selekterades detta område som urval för vidare tolkning och 

analys. För att möjliggöra analys beträffande Sven Wedins inverkan på logopedyrkets 

professionaliseringsprocess selekterades även material rörande logopedins historia. Urvalet av 

materialet genomfördes därmed utifrån kriterierna att det skulle beröra röstproduktion och/eller 

röstbehandling, generell anatomi, Sven Wedins utbildning och/eller karriär samt material som med 

fördel kunde användas för att beskriva logopedins historia och/eller utveckling i Sverige. Efter 

denna urvalsprocess har det inkluderade materialet tolkats, beskrivits och jämförts med samtida 

litteratur och kunskapsläge för att kunna belysa Sven Wedins bidrag till den svenska logopedin i 

kontrast mot den rådande teoribildningen.  

 

Gällande praktiska svårigheter har vissa hinder påträffats både vid inhämtning, sortering och 

analys av insamlat material. Exempelvis har påträffade DVD-filmer, CD-skivor, diabilder och 

kassettband inte kunnat inkluderas i arbetet då det inte fanns möjlighet att titta eller lyssna på dessa 

inom ramarna för detta arbete. En ytterligare praktisk svårighet var att vissa delar av materialet, 

både böcker, vetenskapliga artiklar och brev/fax, var skrivet på bland annat norska och tyska och 

exkluderades därmed på grund av den potentiella tidsåtgång som en översättning hade krävt. 

Material som inkluderades var skrivet på svenska och/eller engelska. Till sist exkluderades även 
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handskrivna anteckningsböcker och anteckningar från arbetet på grund av svårigheterna i att tyda 

vad som stod, vilket också kan ses som en anträffad praktisk svårighet.  

 

4.4. Etiska överväganden 

Föreliggande material är skänkt till Linköpings universitet av anhöriga till Sven Wedin och i 

samband med detta har de givit sitt godkännande för analys. Vid analys av materialet har det 

påträffats känsliga, personliga uppgifter såsom namn, typ av diagnos och adressuppgifter. Dessa 

uppgifter har inte inkluderats i arbetet. Det kan anses vara ett etiskt problem att inget samtycke till 

arbetet har inhämtats från de personer som förekommer i materialet. Det beslutades dock att inte 

inhämta samtycke då uppgifterna härstammar ända från 1940-talet och framåt och att då inhämta 

samtycke skulle potentiellt kunna ställa till mer skada än nytta.  

 

 

5. Resultat 

5.1. Samtida litteratur 

Bland Sven Wedins efterlämnade litteratur fanns litteratur som inkluderade många av logopedins 

områden, därtill fanns också böcker av specialpedagogisk karaktär och litteratur kring barns 

allmänna utveckling. Huvuddelen av Wedins efterlämnade material var engelsk litteratur men det 

fanns även ett fåtal böcker på svenska, norska och tyska. Bland Wedins kvarlevor gällande 

röstbehandling fanns de svenska böckerna “Talröstens fysiologi ur pedagogisk synpunkt” utgiven 

år 1908, “Konsten att sjunga och tala” från år 1930, “Huru röstorganen behärskas” från år 1931, 

“Rösten och dess skolning och vård” utgiven år 1946, “Teaterhals - Röstorganens byggnad, 

funktion och vård” från år 1969 samt slutligen “Röstlära - Fakta om rösten i tal och sång” utgiven 

år 1980.  I samtliga av dessa böcker fanns det inslag av exempel på hur röstträning kunde utföras. 

De efterlämnade engelskspråkiga böckerna är även de uppbyggda på liknande sätt, där läsaren fick 

en introduktion av röstens anatomi och fysiologi, patologiska tillstånd samt röstövningar. I 

huvuddelen av den efterlämnade litteraturen kunde handskrivna anteckningar utläsas i 

marginalerna.  

 

Som en del i röstens anatomi och fysiologi föreföll Wedin även ha ett intresse för ryggvård och 

hur ryggbesvär kunde ge en inverkan på rösten. Flertalet av de efterlämnade kvarlevorna från 
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Wedin, såväl böcker som artiklar, behandlade just muskelaktiviteten i kroppen i samband med lyft 

och dess potentiella röstpåverkan eller behandling vid ryggbesvär. Den litteratur på svenska som 

hittades bland kvarlevorna var följande: “Avslappningsövningar” utgiven år 1979, “Ryggråd” från 

1980-talets början samt en forskningsstudie med titeln “Att lyfta - en fråga om teknik” från år 

1983. Då endast en bråkdel av den litteratur som fanns bland Wedins kvarlevor var skriven på 

svenska föreföll det troligtvis naturligt för den intresserade att söka litteratur på andra språk för att 

få kunskap och inspiration kring behandlingsalternativ. Ett viktigt noterande var dock att många 

av de efterlämnade artiklarna var skrivna av svenska författare, tillika kollegor till Wedin. Att som 

svensk publicera sina artiklar på engelska kan troligtvis förklaras med att forskningen skulle kunna 

spridas utanför Sveriges gränser. Wedins intresse för ryggen samt muskelpåverkan vid lyft verkar 

ha varit stort och följt honom under en längre tid. Bland Wedins kvarlevor hittades artiklar som 

åtminstone spände över en tidsperiod av cirka 20 år. Till sist hittades bland Wedins litterära 

kvarlevor även ett stort antal av tidskriften “Nordisk tidskrift for tale og stemme”, utgivna från år 

1936 till och med år 1967. Tidskriften var en nordisk tidskrift på området röst och tal och 

redaktionen bestod av en redaktör från Norge, Sverige, Finland och Danmark. Exempel på ämnen 

som behandlades i tidskriften var afasi, dysartri, undersökningsmetoder och fonasteni.  

 

5.2. Analys av Sven Wedins kvarlevor 

5.2.1. Vägen till logopedexamen 

Wedins karriär tog sin början år 1942 när han tog folkskollärarexamen från lärarhögskolan i 

Uppsala. Tillbaka i Norrbotten fick han en folkskollärartjänst i Övre Tväråsel (Lindgren Blom 

2010). Bland Wedins kvarlevor fanns belägg för att sång hade en stor plats i hans liv och det 

intresset skulle därmed kunna ha bidragit till hans senare intresse för röst. Enligt Lindgren Blom 

(2010) hade en av Wedins elever på folkskolan talsvårigheter, vilket blev starten på hans intresse 

för röst- och talvård. År 1948 reste därför Wedin till Göteborg och foniater Jan Bratt för 

vidareutbildning. Enligt Wedins kvarlevor läste han en kurs i foniatri hos Bratt och stannade sedan 

kvar och arbetade för honom. Bratt skrev senare ett rekommendationsbrev å Wedins vägnar och 

rekommenderade denne till USA-studier då ämnet tal- och röstrubbningar vore något han kunde 

lära sig mer om i USA och ta med sig hem till Sverige. Enligt Lindgren Blom (2010) blev Wedin 

kvar ett år på Bratts privata talklinik. För att fortsätta att utvecklas reste Wedin, på 

rekommendation från skolöverstyrelsen och Sverige-Amerika Stiftelsen, sedan till USA där han 

på Northwestern University fick möjligheten att arbeta som assistent till röstforskaren Dr Paul 
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Moore (Lindgren Blom, 2010). Under tiden som assistent fick Wedin bland annat lära sig att utföra 

höghastighetsfilmning av stämbanden (Svensson, 2000). I enlighet med bevarade dokument ägde 

detta rum under den senare delen av år 1949. Därefter flyttade Wedin hem igen och startade 

Sveriges första tal- och hörselvårdsorganisation i Älvsbyns skoldistrikt (Lindgren Blom, 2010). 

 

Enligt Wedins egenskrivna redogörelser för studier i USA uppstod några år senare, år 1954, 

möjligheten till en logopedexamen då han erhöll ekonomiskt stöd från Folke Bernadottes 

minnesfond, Norrbottens läns landsting och Norrbottens läns södra inspektionsområde för att 

kunna fullfölja sina studier. Han fick även beviljad lön under studietiden av skolöverstyrelsen och 

Kungl. Maj: t. Sverige-Amerika Stiftelsen utnämnde Wedin till hedersmedlem i september år 1954 

och överlämnade ett intyg gällande hans intentioner med USA-resan, att Wedin ämnade studera 

Speech Pathology (talrubbningar). Under sin utbildning i USA under åren 1954–1955 läste Wedin 

ett antal olika kurser på sin väg mot en logopedexamen enligt påträffade dokument. Dessa 

inkluderade: Anatomy and Physiology of the Vocal Mechanism, Principles of Speech Correction: 

Articulation, Stuttering, Studies in Voice Problems, Speech Habilitation for Persons with Cleft 

Palates, Techniques and Interpretation of Hearing Tests, Clinical and School Procedures in Speech 

Correction, Methods in Auditory Training, Seminar: Problems in Speech Pathology, Introduction 

to Graduate Study, Speech Habilitation for Cerebral Palsied Persons, Aphasia and Related 

Language Problems samt Symposium: Language Problems and Neurologic Damage. Utbildningen 

erbjöd även praktik vid diverse kliniker anslutna till fakulteten där aktivt praktiserande vid 

samtliga kliniker krävdes. Dessa kliniker behandlade personer som var gomdefekta, röstskadade, 

hörselskadade, afatiker, spastiker samt personer med funktionella talrubbningar. Hösten år 1955 

kunde Wedin avlägga en masterexamen inom logopedi (Lindgren Blom, 2010). Enligt Wedins 

egenskrivna redogörelse för sina studier i USA kunde han därefter titulera sig som Sveriges, till 

och med Nordens, första logoped. 

 

5.2.2. Karriär 

Väl tillbaka i Norrbotten efter studier i foniatri hos Bratt och studiebesök i USA startade Wedin, 

enligt bevarat material, under år 1950 startade en försöksverksamhet i syfte att behandla barn med 

läs- och talrubbningar. Det visade sig dock vara svårt att få anslag för detta under verksamhetens 

början, speciellt i form av statliga bidrag. Wedin skrev till skolöverstyrelsen i januari 1950 med 

ett förslag på en organisationsplan för foniatriskt arbete inom Norrbottens södra 

inspektionsområde. Planen innefattade bland annat förslag på att skicka ut frågeformulär till 
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skolorna i området för att få en uppfattning om förekomsten av tal- och röstrubbningar, att besöka 

skolorna där dessa rubbningar förekommer och undersöka och klassificera dessa, att hålla kurser 

för lärare i foniatri samt att en permanent klinik bör inrättas där lärare får följa behandlingen under 

en termin för att sedan självständigt kunna behandla barn med tal- och röstrubbningar. Wedin 

avslutade detta brev med att understryka att detta innebär att inspektionsområdet så småningom 

får en lärarkår med både kunskap och praktik inom ett ämne som alltför länge hade åsidosatts. 

Denna organisationsplan föreföll ha realiserats. Via bevarad korrespondens från år 1952 framstod 

det som att utvalda lärare fick chansen att utbilda sig i talfelsbehandling hos läkare specialiserade 

på röst- och talrubbningar vid foniatriska kliniker, hos Elly Ohlsson-Edlund i Stockholm och Jan 

Bratt i Göteborg. Med hänvisning till anträffade dokument på engelska kan det förmodas att Wedin 

tog med sig material från USA tillbaka till Sverige för att använda på sin upprättade klinik. Dessa 

dokument innehöll bland annat ett ingående formulär för inhämtande av anamnestisk information 

gällande barn med talrubbningar. Detta formulär innefattade sju sidor av frågor gällande till 

exempel föräldrarnas utbildning och eventuella talrubbningar, graviditet och förlossning, 

hemförhållanden och barnets motoriska förmåga, lekförmåga och språkliga utveckling.  

 

Svensson (2000) menade att Wedin hade ett stort intresse för fortbildning. Enligt Wedins kvarlevor 

hade detta intresse funnits med honom under större delen av hans karriär. Redan innan sin 

logopedexamen arrangerade han på 1950-talet månadskurser inom olika logopediska områden och 

var studieledare i olika studiegrupper med målet att “tala bättre”. Enligt Svensson (2000) 

utbildades omkring 130 specialpedagoger i Norrbotten innan en formell logopedutbildning fanns. 

Att döma från efterlämnade dokument var Wedin, vid sidan av arbetet vid tal- och 

hörselvårdskliniken och utbildandet av specialpedagoger, även en ofta anlitad föreläsare. År 1951 

godkändes Wedin av skolöverstyrelsen som föreläsare inom området “talrubbningar hos barn” i 

Norrbottens län. Enligt skriftliga kvarlevor föreläste han till exempel år 1952 för Norrbottens 

Tandläkarförening om “Tal och röstrubbningar”, med Gunnar Holmgren om logopedi-foniatri för 

medicinstuderande och senare vid talpedagogutbildningarna i Göteborg, Stockholm och Umeå. 

Vid olika kongresser, exempelvis International Association of Logopedics and Phoniatrics, höll 

Wedin flera presentationer. Utöver detta undervisade Wedin dessutom på sånglärarutbildningarna 

under många år.  I samband med starten av logopedutbildningen på 1960-talet bjöds Wedin också 

in att föreläsa. B. Hammarberg (personlig kommunikation, 25 mars 2019), som själv antogs som 

student till första kursen och senare var verksam inom utbildningen, kunde själv inte komma ihåg 

att Wedin dock faktiskt någonsin närvarade vid utbildningen för detta ändamål. B. Hammarberg 

(personlig kommunikation, 25 mars 2019) menade att Wedins tjänster nog aldrig togs i anspråk. 
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Från andra håll föreföll det också som att Wedins inblandning i den nystartade 

logopedutbildningen på 1960-talet var sparsam. I ett bevarat fax som Wedin mottagit från Fritzell 

år 1984 ses följande citat: 

Du kanske minns att vi talades vid både Du och jag och Rolf om att vi skulle vilja delta i 

logopedutbildningen, och när jag framförde det till Gunnar så blev han nog mest sur och det 

kom ju aldrig något resultat utav den propån. 

Efterlämnade brev visade dock på att Bjuggren och Wedin hade känt till varandra väl. Många år 

tidigare, mot slutet av 1950-talet, tycks de ha haft en tät brevkontakt med varandra. Brevens 

innehåll tycktes mestadels vara av yrkesrelaterad karaktär men också privatliv berördes.  

 

Tillbaka i Sverige efter sin masterexamen år 1955 fortsatte Wedin med verksamheterna inom 

röstvård och talträning i skolor runt om i Norrbotten.  Röst- och talträningsarbetet i skolorna 

övertogs senare av talvårdslärare som fått sin utbildning hos Wedin (Holmgren, 2006). En annan 

verksamhet som Wedin byggde upp var landets första talvårdscentral vid dåvarande 

Centrallasarettet i Boden. Talvårdscentralen räknades som den första av sitt slag i hela världen 

(Lindgren Blom, 2010), innan dess hade det enbart funnits små foniatriska kliniker i Stockholm, 

Göteborg och Malmö (Svensson, 2000). Under övervakning av Wedin med kollegor kunde 

patienterna i hytter på kliniken träna och höra sig själva på band. På så sätt kunde behandlingen 

för exempelvis fonasteni bli effektiv och man började frångå äldre metoder såsom 

stämbandspensling (Holmgren, 2006). Enligt B. Hammarberg (personlig kommunikation, 25 mars 

2019) utförde Wedin indirekt laryngoskopi på sina patienter vilket kan anses vara tidigt men även 

ovanligt för en logoped. Svensson (2000) ansåg att Wedin, trots sitt stora engagemang, aldrig 

riktigt fick ett erkännande av de svenska logopedkollegorna. B. Hammarberg (personlig 

kommunikation, 25 mars 2019) konstaterade att Wedin nog fick mest uppskattning och störst 

framgång genom den forskning han bedrev tillsammans med Rolf Leandersson. Vidare ansåg B. 

Hammarberg (personlig kommunikation, 25 mars 2019) att denna ringa uppmärksamhet kunde 

bero på att Wedin var tidigt ute, att han enbart spred sin kunskap lokalt och troligen heller inte 

hade någon större ambition att bedriva någon formell utbildning.  

 

Däremot kom uppskattningen för hans logopediska insatser från bland annat sång- och 

talpedagogerna och från Biola University i USA. I början av 2000-talet utsågs Wedin till 

hedersdoktor vid universitetet för sitt mångåriga engagemang och sina insatser inom 

röstpedagogiken (Svensson, 2000). Redan några år innan Wedin erhöll denna titel i USA var 
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frågan även aktuell i Sverige. Roland Johansson, doktor inom vuxenpedagogik och verksam vid 

Uppsala universitet med utvecklings- och forskningsarbete, skrev år 1996 till dåvarande 

landshövding i Västerbotten med frågan. Såväl landshövdingen, Georg Andersson, som Johansson 

var utifrån efterlämnat brev bekanta med Wedin. Johansson ansåg att eftersom Wedin inte formellt 

var knuten till någon fakultet inom universitetsvärlden var det forskningsarbete som han bedrivit 

inte varit enkelt att genomföra. Trots detta bedrev Wedin forskning och presenterade den i såväl 

publikationer som muntligt vid nationella och internationella fackkretsar. Johansson beskrev att 

frågan tidigare varit aktuell vid universiteten i Umeå och i Uppsala men att frågan inte fått åsyftat 

resultat. I skrivelsen framförde Johansson önskemål om att Andersson skulle framföra frågan på 

nytt till fakultetsrepresentanter på Umeå universitet, då Johansson uppgav att Andersson var väl 

orienterad om Wedins livsgärning inom logopedin. Johanssons flerfaldiga försök till en 

hedersdoktorstitel i Sverige för Wedin tycks dock aldrig ha fått något större gehör. 

  

5.2.3. Arbete internationellt 

Från mitten av 1970-talet och ända fram till år 2001 upprättade Wedin flera Voice Clinics, eller 

röstkliniker, på ett par olika universitet, högskolor och kyrkor runt omkring i USA. Dessa föreföll 

anordnas ett par gånger om året under en veckas tid vardera. Under dessa dagar på kliniken fick 

deltagarna lära sig om röstens anatomi och fysiologi, röstproduktion och röstvård samt aktivt 

genomföra olika tal- och sångövningar med fokus på röstträning. Dessa röstkliniker föreföll 

mycket åtråvärda och uppskattade av deltagarna. I påträffade kursutvärderingar från dessa 

röstkliniker har deltagarna bland annat lämnat positiva kommentarer kring Wedins entusiasm, 

förmåga att lära ut och inspirerande kursinnehåll. Bland deltagarna sågs professioner med 

röstkrävande arbete såsom sångare, lärare, skådespelare och präster. Via bevarad korrespondens 

som Wedin hade med diverse amerikaner framkom att han även var involverad i fler saker än att 

upprätta Voice Clinics i USA. Han har till synes varit involverad på ett hörn i American Theatre 

Association (ATA) och där bidragit med sitt röstträningsprogram som han bland annat 

presenterade på diverse konvent, både i USA och i Kanada. Han föreföll även ha sjungit på 

konserter i olika kyrkor runt om i USA och även framträtt i radio. Wedins bevarade korrespondens 

med sina amerikanska kontakter inkluderade även konversationer rörande röst och röstbehandling 

i stort, inte bara gällande planering av Voice Clinics eller föredrag. Det diskuterades bland annat 

kring EMG- och tryckmätning gällande muskelaktiviteten vid röstproduktion och hur Wedin med 

kollegor höll på att forska kring detta. Likaså diskuterades Dynamic Abdominal Bracing (DAB) 

och lateral aktivering av flankmuskulaturen vid röstproduktion. Flertalet brev har dessutom 
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påträffats där personer skriver till Wedin i syfte att få råd gällande sina egna röstproblem, med en 

önskan om att få delta i en kurs hållen av honom eller i syfte att utbyta tankar kring röstproduktion 

och röstbehandling. Dessa sistnämnda brev har bland annat skickats till Wedin från USA, 

Australien, Schweiz och Norge. En stor del av denna korrespondens bestod dessutom av 

kommunikation av privat karaktär, det vill säga utan relevans för föreliggande arbete. 

              

5.2.4. Forskning 

Wedin hade ett intresse för forskning och fick flertalet artiklar publicerade i kända vetenskapliga 

tidskrifter, exempelvis British Journal of Disorders of Communication och Folia Phoniatrica 

(Svensson, 2000). Den forskning som Wedin bedrev berörde till en början i huvudsak 

nasaliserings- och röstproblem. Wedin publicerade fyra olika forskningsrapporter mellan åren 

1971 och 1982. År 1974 publicerades Wedins forskningsrapport där flankaktivitetens betydelse 

för röstfunktionen undersökts med hjälp av elektromyografiska undersökningar (EMG). I bevarad 

korrespondens med Evert Knutsson skrev Wedin om sina observationer av passivitet i flankerna 

och röst- och ryggbesvär. Wedin ansåg att detta borde kartläggas närmare. Senare, från våren 1983 

och framåt, samarbetade därför Wedin med professor Jan Ekholm, docenterna Evert Knutsson och 

Rolf Leanderson samtliga från Karolinska Institutet, samt doktor Carsten Hammar från 

Skogshälsan i Boden för fortsatta EMG-mätningar. Detta mynnade sedan ut en studie som 

publicerades år 1986, där Wedin med flera konstaterade att röstträning som skedde med en 

medveten aktivering av flankmuskulaturen inte enbart förbättrade rösten utan även lindrade 

ryggbesvär. Detta resulterade i att Wedin tillsammans med sina kollegor startade ett 

försöksprogram, den så kallade Bodenmetoden, där syftet var att presentera ett 

ryggträningsprogram till de verksamheter som behandlade personer med ryggbesvär eller som 

sysslade med förebyggande hälsovård. Wedin hade också förhoppningar om att ryggprogrammet 

skulle komma att vara en del i den sjukgymnastutbildning som startade i Boden ungefär under 

samma tidsperiod.  

 

Vid sidan av utarbetandet av ryggprogrammet utvecklade Wedin samtidigt flera betydelsefulla 

uppfinningar för sina patienter. Den kanske mest betydelsefulla uppfinningen var utvecklandet av 

obturatorprotesen som Wedin genomförde tillsammans med specialisttandläkare. 

Obturatorprotesen var förvisso ingen nyhet, men tillvägagångssättet för användandet av protesen 

var ny. Istället för att använda protesen under en längre tid såg Wedin protesen som en temporär 

lösning, genom att patienterna deltog i intensiv träning i samband med att protesen opererades in. 
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Därefter var tanken att protesen skulle minskas i storlek allt eftersom behandlingen fortskred och 

till slut tas bort helt (Norra Västerbotten, 1968). För obturatorprotesen fick Wedin stor 

uppmärksamhet i flertalet tidningar i Sverige där han bland annat beskrevs ha bidragit till ökad 

livskvalitet för de patienter han hjälpte. Från att ha varit först i Sverige att använda sig av proteser 

började hans metoder att sprida sig inom Sverige. Wedins metoder kom exempelvis att tillämpas 

på Sahlgrenska sjukhuset, Danderyds sjukhus, Jönköpings lasarett samt Regionsjukhuset i 

Linköping (Budbäraren, 1973). 

  

5.2.5. Logopedin växer fram 

Genom åren tycks det ha funnits flertalet olika begrepp till det som idag benämns som logopedi 

med yrkestiteln logoped. Behandlingen av röst-, läs- och talrubbningar kallades till exempel för 

foniatri. På 1950-talet användes begreppen foniater, talfelspedagog, talpatolog och talpedagog, 

något som Wedin växelvis blev titulerad som i efterlämnade tidningsurklipp. Inför starten av den 

första logopedutbildningen i början av 1960-talet skickade en grupp studenter ut ett meddelande 

till dem som hade som avsikt att bli logopeder. Meddelandet hade rubriken “Meddelande till dem 

som ämnar utbilda dig till logopeder (talterapeuter)”. Det tycks därmed ha tagit en tid innan ett 

gemensamt begrepp till professionen och ämnesläran fanns. Wedin var tidigt ute med att kalla sig 

själv för logoped, något som han gjorde redan efter att han hade flyttat tillbaka till Sverige efter 

avslutad utbildning i USA. Enligt kvarlämnade dokument skrev ledningen för Centrallasarettet i 

Boden efter påbörjad anställning år 1956 en begäran till medicinalstyrelsen om att Wedin borde 

erhålla en logopedlegitimation. Medicinalstyrelsen avslog dock begäran på grund av att det 

saknades föreskrifter om legitimering av personer vilka utförde foniatrisk behandling. I ett tillägg 

menade medicinalstyrelsen dessutom att det i rådande sjukhuslagstiftning saknades föreskrifter om 

vilka krav som fanns gällande utbildning av de personer som utförde foniatrisk behandling. 

Därmed ansåg medicinalstyrelsen att det inte förelåg något hinder att anställa Wedin vid 

Centrallasarettet i Boden för att utföra foniatriska uppgifter då han dessutom ansågs vara väl 

kvalificerad för detta. 

 

Det framstod även som att Wedin var intresserad av att sprida sina logopediska kunskaper utanför 

Norrbotten. År 1958 mottog han till synes ett brev från en läkare på Umeå lasarett som uttryckte 

sin glädje över att ha hört att Wedin möjligen skulle infinna sig på Umeå lasarett under en tid. 

Läkaren menade att denna visit skulle vara mycket värdefull för lasarettet, Tandläkarinstitutet och 

skolor runt om i Umeå, och avslutade brevet med att Västerbotten inte alls hade det lika väl ställt 
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som Norrbotten gällande foniatrin, varför Wedins besök skulle gynna denna. Under början av 

1980-talet hade Wedin fortsatt kontakt med Umeå enligt bevarat material, både med en professor 

på avdelningen för fonetik på universitetet och med en professor på öronkliniken på 

regionsjukhuset. Till professorn på universitetet skrev Wedin att han tyvärr hade varit bortrest och 

därmed inte haft möjlighet att aktivt delta i dennes kamp. Han fortsatte med att det var upprörande 

att “vi inte här uppe får möjlighet att i lugn och ro bygga upp vårt universitet” och att han hoppades 

att en sådan speciell institution skulle få låtas stabiliseras. I brevet till professorn på öronkliniken 

tackade Wedin för den generositet som hade visats honom under professorns tid på regionsjukhuset 

i Umeå och föreföll be om råd gällande patienter med gom-svalg pareser. 

            

I en utredning gällande utbildning av pedagoger för verksamhet inom ämnesområdet “röst- och 

talrubbningar samt inom “röst- och talvården” som gjordes mot slutet av 1950-talet av Bjuggren, 

Börjesson och Mörling (Fritzell, 2004a) beskrevs logopedi och foniatri av Bjuggren. Bjuggren 

ansåg att ämnesområdet “tal- och röstrubbningar” var en begränsad medicinsk specialitet - foniatri. 

Ansvaret för undersökning, diagnostisering samt behandling låg på den specialutbildade läkaren - 

foniatern. Bjuggren beskrev fortsatt att omhändertagandet av patienter med röst- och talrubbningar 

kräver, förutom foniatern, även speciellt utbildade pedagoger vilka torde representera det nära 

foniatribesläktade ämnesområdet logopedi. Under denna tid hade denna grupp inte fått någon 

officiell benämning i Sverige, men Bjuggren fortsatte därefter i utredningen att kalla denna fullt 

utbildade pedagog för yrkestiteln logoped. I ovan nämnda utredning presenterade Bjuggren hur ett 

nära samarbete mellan foniatern och logopeden bör vara utformat och att logopedens arbetsmetod 

var av pedagogisk karaktär. För bästa möjliga behandlingsresultat yttrade Bjuggren att 

behandlingen skulle grundas på inlärningspsykologisk vetenskap och beprövad erfarenhet.  

 

5.2.6. Röstbehandling 

Då talvårdscentralen i Norrbotten var den enda klinik av sitt i slag i hela Norrbotten behövde 

patienterna resa långt för behandling. Med stöd från Sven Jerrings fond upprättades därför ett 

internat för barnen med behov av tal- röst- och språkträning. På internatet bodde främst barn i 

förskoleåldern med en förälder. Under tiden på internatet deltog barnen i flera korta individuella 

träningspass hos en talterapeut och föräldrar fick orientering inför fortsatt träning hemma 

(Svensson, 2000). Wedin betraktade år 1968 rösttrötthet, eller fonasteni, som ett tecken på psykisk 

instabilitet. Smärtor i och omkring struphuvudet, nedåt halsen och axlarna ansågs vara ett tecken 

på psykisk obalans. På den talvårdscentral Wedin drev ville de komma åt att behandla båda 
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delarna. På talvårdscentralen i Boden var personalen ensamma om att arbeta efter sin metod som 

Wedin ansåg göra rösttrötta patienter till röstpigga personer. Denna metoden innebar att 

patienterna under fjorton dagars intensivträning, från morgon till kväll, deltog i gymnastik, 

avslappningsövningar och i röstövningar. Röstövningarna utfördes enskilt eller under övervakning 

av Wedin (Norra Västerbotten, 1968). Det kan antas att kliniken var mån om att patienterna skulle 

ha det bra under behandlingsperioden då både Norra Västerbotten (1968) och Svensson (2000) gav 

en beskrivning om hur livet för patienterna såg ut under tiden på talvårdscentralen i Boden. Utöver 

att behandlingen var kostnadsfri så var även allting runtomkring för patienten gratis, exempelvis 

resor och boende på hotell. Av en rapport från år 1959 att döma tycks Wedins talvårdscentral ha 

varit populär. Kliniken utförde totalt 2581 behandlingar under år 1959 och mottog totalt 514 

patienter under samma tid. Den största patientgruppen utgjordes av patienter med fonasteni som 

stod för 1285 behandlingar eller 242 patienter. Andra stora diagnosgrupper var stamning, 

recurrenspares, öppen nasalering vid opererad gomdefekt, försenad talutveckling och funktionell 

heshet. Wedin framförde även att större delen av patientgruppen var boende antingen på internat 

eller inneliggande på lasarettet. Bland kvarlevorna fanns flertalet urklipp där gamla patienter 

uttryckte sin tacksamhet över att ha fått gå i behandling hos Wedin. Bland kvarlevorna fanns också 

exempel på att Wedins metoder spred sig över Sverige, då det i korrespondens mellan Wedin och 

överläkare Blomberg vid Sahlgrenska Sjukhuset går att utläsa att Blomberg är mycket tacksam 

och nöjd över den röstbehandling som han fått hos Bo Urban Nordgren i Göteborg, vars behandling 

grundade sig i Wedins teorier. 

 

Bland Wedins material hittades också olika röstråd. Röstråden fokuserade på kroppshållning och 

råd kring vad som är bra att tänka på när rösten används. Just kroppshållningens inverkan på rösten 

tycks ha varit ett av Wedins stora intresseområden, då mycket data kring detta har hittats i det 

efterlämnade materialet men framförallt har Wedin själv skrivit flera artiklar om detta. Ett påträffat 

dokument titulerat “Muskelgördeln”, som framstod vara ett underlag till en röstkurs, hade det 

gjorts anteckningar i marginalen vilket kunde tolkas som att Wedin har hållit i kursen och 

genomfört en presentation av innehållet. Kursen hade innehållit en del med grundläggande 

fysiologi kring andning, ryggkontroll och röst och en del med mental balans. Under mental balans-

delen hade saker som trygghet, självtillit och säkerhet behandlats och i marginalen stod det skrivet 

saker som: “Mer än 50% mentalt”, “Livsaptit” och “Livsenergi”. Det var även en del begrepp 

översatta till engelska skrivna i marginalen. En av sidorna i dokumentet var titulerat “Hemträning” 

och innefattade beskrivningar och uppmaningar rörande röstträning där fokus tedde sig vara 

viljemässig ökning av röststyrkan, muskelkontroll, optimism och tillförsikt samt avspänning i 
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nacke och axlar. B. Hammarberg (personlig kommunikation, 25 mars 2019) bedömde att Wedins 

röstträningsprogram inte skiljde sig avsevärt mycket från den röstträning som dagens patienter får. 

Avslutningsvis menade B. Hammarberg (personlig kommunikation, 25 mars 2019) att Wedins 

metoder var väl underbyggda och att Wedin inte utgav sig för att kunna mer än vad han kunde.  

 

 

6. Diskussion 

6.1. Sammanfattande diskussion 

En professionaliseringsprocess kan definieras som den process ett yrke genomgår där 

yrkesverksamhet, ofta kombinerat med utbildning och forskning, vanligtvis innebär att yrket 

erhåller legitimation, vilket i sin tur möjliggör ett monopol på det specifika yrkesutövandet 

(Professionalisering, u.å.). I frågan om just logopedyrkets professionaliseringsprocess i Sverige är 

det då kanske viktigt att påpeka att logopeder i Sverige inte har, och har aldrig haft, ett 

yrkesmonopol på sin verksamhet. Trots att logoped är en skyddad yrkestitel sedan år 1985 enligt 

Lag (SFS 1984:542) har logopeder inte ensamrätt till yrkesutövningen enligt Patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659). Gällande tal- och röstbehandling kan exempelvis nämnas att den i början av 1900-

talet fortfarande tillhörde läkarkåren, då det initialt var foniatrer som ansvarade för denna typ av 

behandling, men att andra yrkesgrupper började intressera sig för området fram mot 1930-talet 

(Stemple, Glaze & Klaben, 2010, Kapitel 1). Till en början kallades dessutom behandlingen av 

röst-, läs-, och talrubbningar för foniatri och det föreföll som att det under en längre tid inte fanns 

någon enighet i vilken titel en som utförde foniatrisk behandling hade; i efterlämnade dokument 

förekom exempelvis talfelspedagog, talterapeut, talpatolog och foniater. Att inte ha en gemensam 

yrkestitel skulle möjligtvis kunna bidra till att ett yrke inte blir att genomgå den 

professionaliseringsprocess som kännetecknar det specifika yrket. Under utredningen “Talvård för 

barn med talfel” som Bjuggren, Mörling och Börjesson var en del av mot slutet av 1950-talet 

använde Bjuggren senare begreppet logoped för att känneteckna den speciellt utbildade pedagog 

som behövdes vid det fortsatta omhändertagandet av patienter med tal- och röstrubbningar. Under 

denna utredning framhävde Bjuggren att logopedens arbete skulle vara i nära samarbete med 

foniatern. Det var med andra ord först i slutet på 1950-talet i Sverige som begreppet logoped kom 

att nämnas som förslag för den som utför tal- och röstbehandling, dock kom begreppet förmodligen 

inte att spridas förrän logopedutbildningen startades upp under 1960-talet. När Sven Wedin kom 

tillbaka till Sverige efter att ha läst logopedutbildningen i USA i mitten av 1950-talet kallade han 
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sig dock för logoped, alltså några år innan det att begreppet började att etablera sig i Sverige. 

Wedin bedrev också forskning under en lång tid. Enligt efterlämnade dokument ville ledningen 

för Centrallasarettet i Boden redan år 1956 att Wedin skulle legitimeras som logoped, vilket 

Medicinalstyrelsen svarade att detta inte var möjligt.   

    

Enligt den ovan nämnda definitionen av professionalisering är utbildning och forskning ofta en 

del av en professionaliseringsprocess, därför borde en stor bidragande faktor till 

professionaliseringen av logopedyrket kunna härledas till uppstarten av logopedutbildningen i 

Stockholm år 1964. Utbildningen kom till efter flera år av olika utredningar. Redan under 1930-

talet var frågan aktuell då Alfhild Tamm och Bertil Kågén med flera startade upp “Svenska 

Sällskapet för Röst och Talvård” vars syfte var just att starta upp en utbildning för talterapeuter 

men misslyckades då sällskapet aldrig lyckades enas om ett förslag (Fritzell, 2004b). Det blev 

slutligen Bjuggren med stöd från Medicinalstyrelsen som startade upp den första utbildningen. De 

efterföljande åren var bristen på logopeder i Sverige omfattande, varför Universitets- och 

högskoleämbetet år 1974 utökade utbildningsplatserna med 50% och ytterligare två utbildningar 

startades upp under 1970- och 1980-talet, då i Lund och Göteborg (Socialstyrelsen, 1985, Kapitel 

7). Detta bidrog till att antalet utexaminerade logopeder ökade och mot mitten av 1980-talet kunde 

logopeder ta över en del av foniaterns arbetsuppgifter, exempelvis tidskrävande behandlingsarbete 

(Socialstyrelsen, 1985, Kapitel 4). Några år efter starten av logopedutbildningen tillkom år 1979 

även en forskarutbildning inom logopedi, vilket även den borde ha varit starkt bidragande till den 

professionaliseringsprocess som logopedyrket har genomgått. År 1985 blev logopedyrket ett yrke 

som krävde utfärdad legitimation (Lag, SFS 1984:542) och år 1991 förlängdes 

logopedutbildningen med ett år och kom därmed att innefatta fyra år av studier (Fritzell, 2004a). 

Med detta som bakgrund görs det tydligt att foniatrins utveckling i Sverige har spelat en stor roll 

för utvecklandet av logopedin. Enligt B. Hammarberg (personlig kommunikation, 25 mars 2019) 

har foniatrin i Sverige haft en obestridlig betydelse för logopedins utveckling. Nettelbladt och 

Samuelsson (1998) ansåg att fonetikämnets etablering hade en direkt betydelse för 

uppmärksammandet av talrubbningar (Nettelbladt & Samuelsson, 1998). 

 

Vad det gäller utvecklandet av röstbehandling i Sverige verkar den i likhet med vad Samuelsson 

och Nettelbladt (1998) beskrivit ha tagit sin början redan under det tidiga 1900-talet. Då en liten 

del av den efterlämnade litteraturen var skriven på svenska borde detta kunna ses som belägg för 

att någon form av röstterapi, för kanske framförallt vuxna, bedrevs i Sverige under tidigt 1900-tal. 

Som ovan nämnts menade dock Stemple, Glaze och Klaben (2010, Kapitel 1) att röstbehandlingen 
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till en början tillhörde läkarkåren, då det till en början var foniatrer som stod för röstbehandlingen. 

På de olika foniatriska klinikerna var det vanligt att foniatrerna utbildade sin egen personal. Enligt 

Lindgren Blom (2010) deltog Sven Wedin i en sådan kurs hos foniatern Jan Bratt. Sven Wedin 

betraktas som Sveriges första logoped av vissa, men det går inte att påstå att han var först med att 

utföra den logopediska behandlingen han utförde. Däremot var Wedin en bidragande person till 

att röstbehandlingen blev effektiv (Holmgren, 2006). Då Wedin till exempel hade möjlighet att 

assistera röstforskaren Paul Moore under sin tid i USA (Lindgren-Blom, 2010) och bland annat 

fick lära sig att utföra höghastighetsfilmning av stämbanden (Svensson, 2000), skulle detta kunna 

ha bidragit till att röstbehandlingen i Sverige effektiviserades. Westrin (1911) beskrev hur röstvila 

i första hand ordinerades till de med röstbesvär, medan Wedin istället ville erbjuda sina patienter 

behandling. Enligt Norra Västerbotten (1968) tolkade Wedin exempelvis rösttrötthet som psykisk 

obalans. Talvårdscentralen i Boden, vilken Wedin startade, var ensamma om att arbeta efter sin 

metod där patienterna fick intensivträning i avslappningsövningar, röstövningar och gymnastik. 

Utifrån de efterlämnade dokumenten verkar det som att patienterna till Wedin även fick olika 

röstråd vilka fokuserade på kroppshållning och vad som är viktigt att tänka på när rösten används. 

Det går att hålla med B. Hammarbergs (personlig kommunikation, 25 mars 2019) tanke gällande 

att Wedins behandlingsmetoder inte skiljde sig mycket från dagens metoder. Dagens röstpatienter 

kan exempelvis få så väl röstergonomisk behandling vars syfte är att patienten ska utveckla verktyg 

för att använda sin röst på ett ergonomiskt sätt eller en fysiologisk behandlingsinriktning som 

syftar till att förändra fysiologin bakom röstproduktionen (Stemple, Glaze & Klaben, 2010, Kapitel 

7). Röstbehandlingen har därmed utvecklats från att ha en inriktning som närmast kan beskrivas 

som att patienten skulle undvika att använda rösten, till att vara en behandling där patienten, 

tillsammans med en logoped, aktivt tränar rösten med hjälp av olika övningar.  

 

Det som framkommit utifrån Wedins kvarlevor är att han kanske inte var så aktiv i etableringen 

av logopedutbildningen, men hans behandlingar var uppskattade och hans forskning verkar ha nått 

ut till andra. Även om Wedin eventuellt inte var delaktig i initieringen av en universitetsutbildning 

så var han ändå mån om att sprida den kunskap han hade, genom att han anordnade olika kurser 

inom olika logopediska områden (Svensson, 2000) och dessutom höll han årligen återkommande 

röstworkshops i USA. Wedin har bidragit till professionaliseringsprocessen av yrket genom att 

vara den första att kalla sig för logoped i Sverige, bidra med forskning och utbildning, samt 

slutligen ville han också tidigt att logopeder skulle erhålla en legitimation efter examen. Utifrån 

Wedins kvarlevor är det dock svårt att göra en bedömning av hur spridda hans metoder och 

forskning faktiskt blev. Bland det efterlämnade materialet fanns åtminstone ett exempel på att hans 
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teorier fick spridning inom Sverige, detta till Göteborg där Bo Urban Nordgren verkade. I olika 

påträffade fax från olika läkare runtom i Sverige hälsades Wedin med exempelvis B.B eller Bästa 

Broder vilket skulle kunna tolkas som att han var en uppskattad person och sågs som en medlem 

av läkarsamfundet. Det är därför svårt att tänka sig att Wedins arbete har varit förhållandevis okänt 

i större delar av Sverige. En förklaring skulle kunna vara att det var långt mellan Norrland och 

södra Sverige, där större delen av den logopediska verksamheten var belagd, på den tiden. Detta 

är dock ingen heltäckande förklaring, då han exempelvis verkar ha varit en mycket uppskattad 

föreläsare i USA. Utifrån detta arbete går det inte att helt klarlägga varför Wedin inte blivit mer 

uppmärksammad för sina gärningar för svensk logopedi, men klart är i alla fall att han med sina 

kunskaper och engagemang bidragit till en del av logopedins historia och utveckling i Sverige. 

 

6.2. Metoddiskussion 

För att en viss källa ska kunna användas måste dess tillförlitlighet vara bedömd. Författaren till en 

viss källa måste anses kunnat ge en trogen återgivelse till informationen källan innefattar. Frågor 

som behöver bli diskuterade är bland annat: var författaren närvarande och hur långt efter 

händelsen skrevs informationen ned? Det är också viktigt att ta hänsyn till författarens avsikter 

och förutfattade meningar, vilket är det som påverkar en källas tillförlitlighet mest (Tosh, 2011, 

Kapitel 5). Då Sven Wedin kunde anses vara Sveriges första logoped var hans efterlämnade 

material relevant för beskrivningen av logopedyrkets professionaliseringsprocess samt 

röstbehandlingens utveckling i Sverige. Dessa kvarlevor kan betraktas som tillförlitliga källor 

inom ramarna för detta arbete då de endast var avsedda för personligt bruk och därmed inte på 

något sätt offentliga. Detta minimerar risken för att dessa kvarlevor har anpassats efter en potentiell 

målgrupp. Då Sven Wedins material härstammar från dennes yrkesliv, och därmed inte är 

nedskrivet i efterhand, bedöms dessa kvarlevor som högst tillförlitliga. Det opublicerade ordet kan 

vara av stor betydelse för den historiska forskningen, de största framstegen inom den moderna 

historieforskningen har skett när forskningen har vilat på konfidentiella dokument såsom 

dagböcker eller brev (Tosh, 2011, Kapitel 4). 

 

En kvalitativ analysmetod har använts, vilket innebär att Sven Wedins material har sorterats och 

kategoriserats utifrån subjektiva val och analyser. Detta medför att endast en bråkdel av Sven 

Wedins material faktiskt blev utvalt och inkluderat i arbetet. Material som exkluderades ur arbetet 

var exempelvis dokument som berörde logopediska områden irrelevanta för föreliggande arbete 

och handskrivna anteckningsböcker, diabilder, kassettband, DVD-filmer och CD-skivor. Även 
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material som var på något annat språk än svenska eller engelska exkluderades. Denna 

urvalsproblematik kan anses problematisk utifrån ett antal olika punkter. Dels möjligheten att det 

material som exkluderades kunde potentiellt ha innefattat essentiell information av relevans för 

detta arbete. Dels faktumet att då en objektivitet inte har kunnat uppfyllas föreligger en risk för 

bias, det vill säga att det finns en risk för att urval och analys har färgats av subjektivitet. Detta kan 

betyda att analysen potentiellt har mynnat ut i ett mer positivt resultat än vad en mer objektiv 

analys hade gjort. Avslutningsvis kan terminologi nämnas som en potentiell problematik. Vissa 

svårigheter påträffades vid sortering och analys av insamlat material gällande terminologi. Utifrån 

ett modernt logopediskt synsätt uppträdde en viss osäkerhet kring sortering och kategorisering då 

Sven Wedins material var av historisk karaktär vilket medför att begrepp som användes då inte 

kunde jämföras direkt med dagens termer. En viss osäkerhet uppstod därför gällande indelning 

och användningsområden för de olika materialen. Som exempel kan nämnas att gränsen mellan 

röst- och talområdet respektive tal- och språkområdet inte föreföll vara lika förfinad som den är 

inom logopedin idag. Detta resulterade i en problematisk gränsdragning gällande analysen av data. 

Det hanterades dock genom att endast inkludera material specifikt till röstområdet, vilket 

bedömdes enligt nutida syn på röstproblem och röstbehandling. Enligt Marjanen (2018) är en 

begreppshistorisk medvetenhet nödvändig vid användning av historiskt material. 

 

6.3. Framtida studier 

Då detta arbete endast har beskrivit och analyserat en bråkdel av Sven Wedins efterlämnade 

kvarlevor, och då med inriktning mot röstområdet, finns möjlighet till fler arbeten utifrån detta 

material. Då Sven Wedins yrkesmässiga bidrag till den svenska logopedin hitintills inte har fått 

någon vidare uppmärksamhet kvarstår hans efterlämnade material som basis för vidare arbeten 

kring logopedyrkets historia.  

 

6.4. Slutsats 

Sven Wedin var tidigt ute med att både utbilda sig till och kalla sig för logoped, flertalet år innan 

Gunnar Bjuggren “myntade” begreppet logoped och startade upp logopedutbildningen. Med stor 

sannolikhet var Sven Wedin därmed Sveriges första logoped, därmed inte sagt att han var först 

med att utföra arbetsuppgifter av logopedisk karaktär. Sven Wedin har bidragit till yrkets 

professionaliseringsprocess genom att både bedriva utbildning och forskning inom ämnet 

logopedi, huvudsakligen inom röstområdet. Angående utvecklingen av röstbehandling i Sverige 
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bidrog Sven Wedin till att göra denna effektiv genom att skapa nya behandlingsmetoder och 

bidrog, genom sitt mångåriga engagemang, till att kroppshållningens betydelse för en god 

röstanvändning uppmärksammades.     
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Inskannat foto av Sven Wedin hämtat från dennes kvarlevor. Årtal okänt. 


