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Aphasia Intervention 

– A Conversation Analytic Study 

 

Abstract 

The aim of the study is to examine interaction in speech and language intervention for people 

with aphasia. The interaction took place in an institutional setting and the goal was to see if the 

interaction differs, depending on the structure of the intervention. The study is based upon the 

assumption that aphasia affects the ability to communicate. Deviant language ability, such as 

word mobilization and/or problems with language comprehension, may lead to pragmatic 

problems, and the goal of intervention is often to enhance the interaction in everyday activities. 

Conversation Analysis (CA) was used in the study, as a method to systematically analyse 

interaction. Six intervention sessions were recorded and analysed by means of CA. Five speech 

and language pathologist’s (SLPs) and six patients with aphasia participated in the study. The 

analysis resulted in identification of four, in coherence with the aim, relevant phenomena: 

direction of conversation, mutual goals, topic closure and mitigating strategies. After the analysis 

the following tendencies were established: The SLP was responsible for the direction of the 

conversation, but there was a tendency that the patient took more initiative to influence the 

direction of the conversation in less restricted parts of the intervention sessions. The SLP often set the 

aim of the conversation and hence took the responsibility to create a mutual goal. Often in the 

intervention sessions, the SLP was the person responsible for making topic changes and for 

closing sequences. In the analysis, topic closure was mainly carried out by the patient in less 

restricted parts of the conversation than during tasks. Mitigating strategies were often made in order 

to avoid threatening the face of the patient, regardless from whom the mitigation strategy 

emerged.  

 

Keywords: Aphasia, Conversation Analysis (CA), aphasic intervention, institutional conversation, direction of the 

conversation, mutual goals, topic closure, mitigating strategies 



Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka interaktion vid logopedisk intervention för personer med 

afasi. Interaktionen utspelade sig i en institutionell kontext där undersökningen syftade till att 

påvisa om interaktionen skiljer sig åt beroende på interventionens form. Bakom studien finns 

antagandet att afasi påverkar förmågan att kommunicera. Språkliga svårigheter, såsom 

ordmobiliseringsproblem samt språkförståelseproblem, kan leda till pragmatiska svårigheter, och 

intervention syftar ofta till att öka förmågan att använda språket i olika vardagliga aktiviteter. 

Metoden för analysen i studien är inspirerad av Conversation Analysis (CA) då det är en metod 

för att systematiskt analysera interaktion. Sex interventionssamtal mellan logopeder och personer 

med afasi spelades in och analyserades med hjälp av CA. Fem logopeder och sex patienter med 

afasi medverkade i studien. Analysen resulterade i identifikation av fyra, för syftet, relevanta 

fenomen: riktning i samtalet, gemensamt mål, avslut av samtalsämne samt avdramatiserande 

uttryck. Efter analysen kunde följande tendenser konstateras: Logopeden tar ansvaret för 

samtalet, men det framkom en antydan till att patienten tar mer initiativ att påverka riktningen i 

samtalet vid friare delar, såsom icke-uppgiftsinriktade delar av interventionen. Oftast satte 

logopeden målet i samtalet och tog därmed ansvar för att ett gemensamt mål skapades. I 

interventionssamtalen var det logopeden som oftast stod för ämnesbyten och avslut. Det 

framkom i analysen att patienten oftare avslutade samtalsämnet i icke-uppgiftsinriktade än i 

uppgiftsinriktade delar av interventionen. Avdramatiserande uttryck i samtalet användes ofta för att 

undvika att hota patientens ansikte, oavsett vem som avdramatiserade situationen.   

  

Nyckelord: Afasi, Conversation Analysis (CA), afasiintervention, institutionella samtal, riktning i samtal, 

gemensamt mål, avslut av samtalsämne, avdramatiserande uttryck 



Upphovsrätt 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 

under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-

ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke 

kommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid 

en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 

dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 

art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 

den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 

beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 

form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 

eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 

förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
 
Copyright 

 

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 

replacement - for a considerable time from the date of publication barring excep-

tional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 

anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 

use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 

Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 

of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 

publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 

security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 

mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 

against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 

and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 

please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
 
© [Elsa Granberg och Marie Karlsson] 



Förord 

Vi vill först och främst tacka våra handledare Christina Samuelsson och Charlotta Plejert för er 

ovärderliga insats i vårt uppsatsarbete. Tack för ert stöd, engagemang och er vägledning. Vidare 

vill vi tacka medverkande logopeder som låtit sig studeras och tagit sig tid att vara del av vår 

uppsats. Tack till medverkande personer med afasi, er medverkan har gjort studien möjlig. Tack 

till Lars Andersson för teknisk support och Gun Ceder och Ingegärd Svensson för all hjälp med 

tillhandahållande av utrustning. 

 

Elsa Granberg & Marie Karlsson, Linköping 2010 



Innehållsförteckning 

Inledning ........................................................................................................................................................ 1 

Bakgrund ........................................................................................................................................................ 1 

Afasi ........................................................................................................................................................... 1 

Pragmatik ................................................................................................................................................... 2 

Logopedisk intervention vid afasi .......................................................................................................... 2 

Institutionella samtal ............................................................................................................................ 4 

Ansiktshot ............................................................................................................................................. 5 

Conversation Analysis (CA).................................................................................................................... 5 

CA och afasi .............................................................................................................................................. 6 

Turtagning ............................................................................................................................................. 7 

Gemensam produktion/Förhandlingar ............................................................................................ 7 

Reparationer .......................................................................................................................................... 7 

Gester ..................................................................................................................................................... 8 

Skratt ...................................................................................................................................................... 9 

Syfte .............................................................................................................................................................. 10 

Metod ........................................................................................................................................................... 10 

Medverkande ........................................................................................................................................... 10 

Procedur .................................................................................................................................................. 10 

Analys ....................................................................................................................................................... 13 

Etiska överväganden .............................................................................................................................. 13 

Analys ........................................................................................................................................................... 13 

Riktning i samtal ..................................................................................................................................... 14 

Gemensamt mål...................................................................................................................................... 19 

Avslut av samtalsämne .......................................................................................................................... 22 

Avdramatiserande uttryck ..................................................................................................................... 25 

Diskussion ................................................................................................................................................... 31 

Sammanfattande diskussion .................................................................................................................. 31 

Metoddiskussion ..................................................................................................................................... 32 

Slutsatser .................................................................................................................................................. 33 

Framtida studier...................................................................................................................................... 33 

Referenser .................................................................................................................................................... 35 

Bilaga I Transkriptionsnyckel 

Bilaga II Medgivandeblankett för medverkande patienter 

Bilaga III Medgivandeblankett för medverkande logopeder



1 

 

Inledning 

Afasi kan beskrivas som en nedsättning av förmågan att tolka och producera språkliga symboler 

till följd av en förvärvad hjärnskada (Benson & Ardila, 1996). Diagnosen syftar till specifika 

symtom och ses inte som en sjukdom (Joanette & Ansaldo, 1999). Conversation Analysis (CA) är 

en analysmetod som förekommer i forskning om afasi och afasiintervention. CA användes 

ursprungligen till att studera interaktion i vardagliga situationer (Booth & Perkins, 1999; 

Goodwin, 2003), men går även att applicera på en institutionell kontext. Även om ett 

institutionellt samtal skiljer sig från ett vardagligt samtal i och med att strukturen ofta är 

förutbestämd, är CA användbart för att förstå båda samtalspartnernas roll och förutsättningar i 

interaktionen. I institutionella interventionssamtal där aktiviteten har ett tydligt mål är det vanligt 

att logopeden är den som tar initiativ till att inleda, bekräfta och avsluta sekvenser (Plejert, 

Samuelsson & Anward, 2010). I ett institutionellt samtal kan tänkas att det förekommer en 

diskrepans mellan samtalsdeltagarnas förutsättningar utifrån deltagarnas roller och samtalets i viss 

mån förutbestämda struktur. I ett samtal mellan en logoped och en person med afasi kan denna 

redan befintliga diskrepans tänkas öka, genom att personen med afasi har en nedsatt språklig 

förmåga. Utifrån denna bakgrund är det viktigt och intressant att studera hur de medverkandes 

roller utspelar sig i interaktionen. 

Bakgrund   

Afasi 

Afasi är en språkstörning till följd av en förvärvad hjärnskada som innebär att språkförmågan, 

eller delar av den, försvinner eller blir påverkad (Benson & Ardila, 1996; Eriksson, 2003; Lesser, 

1978). Skadan ska vara fokal och inte generell (Lesser, 1978), vilket utesluter sjukdomar som 

demens från diagnosgruppen (Joanette & Ansaldo, 1999). Den vanligaste orsaken till fokala 

hjärnskador är cerebro-vaskulära sjukdomar, trauma eller symtom efter kirurgi i hjärnan (Lesser, 

1978). Begreppet afasi är en symtomdiagnos (Ahlsén, 2006) och symtomen varierar beroende på 

skadelokalisation och utbredning (Eriksson, 2003).  

Språkliga problem vid afasi till följd av stroke uppstår framför allt vid skada i hjärnans vänstra 

hemisfär. Vid beskrivning av afasisymtom från vänsterhemisfäriska skador görs oftast en 

distinktion mellan en främre och bakre dysfunktion. Vid afasi till följd av skador framför 

centralfåran är den dominerande symtombilden ett trögflytande, sparsamt tal som ses som 

ogrammatiskt. Vid främre afasi är språkförståelsen förhållandevis god. Vid bakre afasi kan 
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språkförståelsen vara mer påverkad än vid en främre skadelokalisation samtidigt som talet 

innehåller omskrivningar och parafasier, det vill säga förväxlingar av ljud och ord, medan talflytet 

är relativt opåverkat (Eriksson, 2003). Anomiska problem (ordmobiliseringsproblem) 

förekommer ofta hos personer med afasi oberoende av diagnosform (Le Dorze & Nespoulous, 

1989; Whitehouse, Caramazza & Zurif, 1978).  

Vid afasi till följd av insjuknande i stroke sker i början en spontan återhämtning där den språkliga 

förmågan förbättras. Denna spontana återhämtning sker vanligtvis under det första halvåret efter 

insjuknandet, framför allt de tre första månaderna. Graden av afasi vid insjuknandet är direkt 

kopplat till vilken grad av afasi som kvarstår sex månader senare (Lenderm & Lincoln, 1985). 

Pragmatik 

Pragmatik kan definieras som studiet av regler och principer som styr användningen av språkliga 

yttranden i en given kontext (Joanette & Ansaldo, 1999; Levinson, 1983; Linell, 1982;). 

Pragmatiken är en naturligt förekommande del av den språkliga kontexten och där även tysta 

kommunikativa bidrag (Ahlsén, 2006; Levinson, 1983), såsom kroppsspråk och blickbeteende, 

innefattas (Ahlsén, 2006).  

Studiet av pragmatisk förmåga kan delas in i två stora grenar, en med lingvistisk/filosofisk 

utgångspunkt som är teoridriven och en med etnometodologisk/konversationsgrundad 

utgångspunkt som ses som datadriven (Milroy & Perkins, 1992).  

Kognitiva faktorer som påverkar användandet av språk kan vara uppmärksamhet, minne, 

finkänslighet för och produktion av emotionella uttryck, och förmågan att se till helheten i 

situationen men även att kunna selektera det viktiga och anpassa sig till förändringar (Ahlsén, 

2006). Den pragmatiska förmågan kan beskrivas som ett samspel mellan kognitiva, semiotiska 

och sensomotoriska förmågor. Obalans inom och/eller mellan dessa system, till följd av 

nedsättning i kombination med nedsatt förmåga att kompensatoriskt anpassa sig, kan leda till 

pragmatiska svårigheter (Perkins, 2007). Språkliga svårigheter, såsom problem med 

ordmobilisering samt språkförståelseproblem, i form av svårigheter med att förstå ord och 

strukturer, kan leda till pragmatiska svårigheter. Den pragmatiska förmågan kan då påverkas 

genom att personen med afasi bryter mot konventionella interaktionsmönster samt mot 

samtalsprinciper (Ahlsén, 2006).  

Logopedisk intervention vid afasi 

Olika inriktningar av afasibehandling utgår från olika teoretisk grund. En inriktning har grunden 

inom kognitiv neuropsykologi och bygger på teorier kring språkets uppbyggnad. Terapin syftar 
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till att träna den nedsatta funktionen av språket och på så sätt förbättra språkfunktionen och i 

nästa led kommunikationen (Beeke, Maxim & Wilkinson, 2005; Herbert, Best, Hickin, Howard & 

Osborne, 2003).  

En annan inriktning benämns ofta som pragmatisk och funktionell terapi och ser på språket 

endast som en del av kommunikationen. Terapin inriktas till att förbättra kommunikationen 

genom att hitta kommunikativa alternativ för att kringgå nedsättningen (Beeke et al, 2005; 

Herbert et al, 2003), och därigenom ökas personens kommunikativa möjligheter (Ahlsén, 2006; 

Goodwin, 1995, 2003). Pragmatisk och funktionell terapi bygger på att träna förmågan att 

använda språket i olika vardagliga aktiviteter. Då pragmatiska behandlingsmetoder fokuserar på 

kommunikativa styrkor, kan de användas för att identifiera bra kompensatoriska strategier. Hos 

personer med afasi kan den kompensatoriska roll som till exempel kroppsspråk (gester och 

ansiktsuttryck) kan ha för kommunikationen vara betydande (Ahlsén, 2006; Goodwin, 1995, 

2003). Det kan vara av betydelse för både patient och anhörig att ha förståelse för omfattningen 

av patientens språkliga begränsningar då terapin syftar till att hjälpa personen med afasi att 

anpassa sig till krav som ställs i vardaglig interaktion. Dessutom är det högst troligt att inte bara 

patienten utan även anhöriga blir involverade i terapin. Olika språkliga nedsättningar vid afasi får 

varierande konsekvenser på interaktionen (Perkins, Crisp & Walshaw, 1999). Pragmatisk terapi 

bygger på att ge patienten medel för att kunna anpassa och kompensera språklig nedsättning 

(Holland, 1991; Perkins et al., 1999; Perkins, 2007) och är inte utformad för att förändra 

symtombilden (Holland, 1991).  

Supported Conversation (SCA) är en interventionsmetod där samtalspartnerna är ömsesidigt 

beroende av varandra genom hur de tillsammans skapar interaktionen. Samtalspartnern agerar 

som en resurs för personen med afasi, men båda samtalspartnerna delar aktivt på ansvaret för 

interaktionen. I metoden får den individuella användningen av kommunikativa strategier mindre 

fokus. SCA bygger på att ge personen med afasi en känsla av autonomi snarare än att, som med 

traditionella terapeutiska mål, ge personen så mycket kommunikativ självständighet som möjligt 

(Kagan, 1998). 

Logopeder har ofta stort inflytande över hur den kliniska interaktionen utspelar sig. 

Afasiintervention inleds ofta med någon form av socialt småprat. I denna del av samtalet 

etableras samtalsdeltagarnas roller. I interventionssessioner är det sällan patienten som 

introducerar nya ämnen, utan snarare lämnar logopeden luckor för patienten att fylla i (Simmons-

Mackie & Damico, 1999). I denna inledande del finns ofta vissa typiska ämnen som används för 

att komma igång med interventionen (Horton, 2006) som syftar till att organisera situationen och 
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förbereda patienten på att sessionen inleds. Logopeden har oftast kontrollen i interaktionen 

genom att styra fråga-svar sekvenserna, bestämma samtalsämne, eller genom att introducera 

uppgifter (Horton, 2007). I en logopedisk interventionssituation kan samtal som liknar vardaglig 

interaktion vara svårt att uppnå. Inlägg som utvärdering av ett yttrande eller bekräftelser leder till 

att det som var menat som vardaglig konversation blir mer uppgiftsinriktad kommunikation 

(Horton, 2006). 

Institutionella samtal 

Ett institutionellt samtal sker vanligtvis mellan professionella och lekmän. Med ”professionell” 

avses att denne är socialt erkänd att utföra vissa uppgifter som till exempel en läkare i ett läkare-

patientsamtal (Linell, 1990). Informella samtal skiljer sig från institutionella samtal genom att de 

främst har en social funktion där vi umgås, skapar och underhåller relationer och upprätthåller 

sociala roller (Norrby, 2004). 

Institutionella samtal är oftast ämnesmässigt slutna där kommunikativa regler för utförandet 

förekommer. Ett institutionellt samtal utmärks av att det är en specifik aktivitet med ett i förväg 

bestämt syfte, som i sin tur uppfylls genom förutbestämda rutiner. Deltagarna i samtalet har 

redan bestämda roller, vilka medför olika skyldigheter och ansvar (Drew & Heritage, 1992; Linell, 

1990). Ett undantag från samtalsdeltagarnas roller kan vara inledande socialt småprat, där 

exempelvis artighetsregler med ett mer informellt förhållningssätt blir en del av det institutionella 

samtalet (Linell, 1990).  

I interventionssamtal där aktiviteten har ett tydligt mål är det vanligt att det är logopeden som tar 

initiativ till att inleda, bekräfta och avsluta en sekvens. När det i interventionen är delar som inte 

har ett lika uttalat mål, exempelvis vid socialt småprat, är det vanligare att fördelningen varierar i 

fråga om vem som initierar och avslutar en sekvens (Plejert et al., 2010). 

En god samtalspartner anpassar förutsättningarna för samtalet efter personen med afasi och 

dennes förmågor. Genom att på olika sätt uppmärksamma det som sägs av personen med afasi 

kan lyssnare markera sitt intresse och sin inställning till personens kommunikativa kompetens. 

Uppmärksammande markeringar kan bestå av korta yttranden så som ”mm”, ”okej” och ”ja” 

eller gester. Dessa markeringar kan även ske överlappande och benämns då som kongruent 

överlappning (Simmons-Mackie & Kagan, 1999, s. 812). Kongruent överlappning i ett uttalande 

kan vara att personen med afasi skakar på huvudet som svar på en fråga och samtalspartnern 

överlappande börjar skaka på huvudet. Genom denna överlappning förstärks bidraget från 
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personen med afasi och samtidigt uppmärksammas dennes kompetens som samtalspartner 

(Simmons-Mackie & Kagan, 1999). 

Ansiktshot 

Teorin kring ansiktshot bygger på antagandet att en person får ett ansikte genom deltagande i 

social interaktion (Brown & Levinson, 1987; Goffman, 1955). Ansiktet kan behållas, stärkas eller 

förloras (Brown & Levinson, 1987). Brown och Levinson (1987) delar in ansiktet i två delar med 

olika begär, det negativa ansiktet och det positiva ansiktet. Det negativa ansiktet vill inte hindras 

av andras intressen, utan vara ifred och inte bli ifrågasatt. Det positiva ansiktet handlar om en 

önskan att bli accepterad och förstådd av andra deltagare i interaktionen. 

Tilltal på ett sätt som strider mot personens ansikte kan leda till att självbilden hotas eller till en 

rädsla att ’förlora ansiktet’ (Norrby, 2004). Dessa hot kan ske till exempel genom att personen av 

samtalspartnern ombedes handla på ett sätt som upplevs inkräkta på integriteten (det negativa 

ansiktet). Ansiktshot kan även handla om att bli ifrågasatt, kritiserad eller att samtalspartnerna är 

oeniga (det positiva ansiktet). Vad som betraktas som ansiktshot kan vara subjektivt samt 

kulturellt förankrat. Olika strategier för att undanröja ansiktshotet riktar sig till att tillfredsställa 

antingen det negativa eller positiva ansiktet. Detta kan göras genom respektstrategier som till 

exempel ursäkter eller förflyttning av fokus, eller solidaritetsstrategier såsom komplimanger och 

uppbackningar. Samtalsdeltagaren strävar efter att upprätthålla sitt eget ansikte och samtidigt 

efter att inte hota sin samtalspartners ansikte. Artighetsfraser och skämt kan vara olika sätt att 

avdramatisera ansiktshotande situationer och bibehålla balansen i interaktionen (Brown & 

Levinson, 1987; Norrby, 2004). Hos goda samtalsparters återfinns strategier för att personen med 

afasi inte ska förlora ansiktet (Simmons-Mackie & Kagan, 1999). 

Conversation Analysis (CA)  

Conversation Analysis (CA) är en metod för att systematiskt analysera mänsklig interaktion 

(Hutchby & Wooffitt, 2008). CA har sitt ursprung i etnometodologin, en inriktning inom 

sociologin, och grundarna till teorin är Sacks, Schegloff och Jefferson (Beeke, Maxim & 

Wilkinson, 2007; Goodwin, 2003; Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). CA beskriver bland annat 

interaktion som ett medel att upprätthålla sociala roller. Goffman beskriver social interaktion som 

en social institution med regler och förpliktelser (Goodwin, 2003; Norrby, 2004). Genom att 

använda CA kan kommunikationen delas in i sekvenser där den fungerar bättre respektive sämre 

(Perkins, 1995). CA används idag för att analysera en mängd olika interaktionssituationer och 

appliceras även på institutionella samtal. Numera föredrar CA-forskare att tala i termer av tal-i-
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interaktion för att inte begränsa sig till endast en typ av samtal (Hutchby & Wooffitt, 2008; 

Norrby, 2004). 

Vid analys med hjälp av CA görs en transkription av ett redan inspelat samtal. Inom CA-

traditionen betonas att transkriptionen endast är en version av samtalet och att det är viktigt att 

ständigt gå tillbaka till den ursprungliga inspelningen (Norrby, 2004). Transkriptionen ses alltså 

inte i sig som egen ”data” (Hutchby & Wooffitt, 2008).  

Teorin kring CA grundas i en rad antaganden om interaktion. Analysen utgår från en social 

interaktion i en verklig kontext. Tillvägagångssättet syftar till att förklara hur deltagarna visar sina 

tolkningar av varandras bidrag till interaktionen. All interaktion ses som strukturerad, där 

konversationen blir en ordnad och organiserad produkt av deltagarnas systematiska sätta att tala 

till och tolka varandra. I CA ses varje bidrag som kontextskapande och kontextförnyande och 

den tidpunkt i konversationen där ett bidrag sker är viktig. Varje tur i samtalet är konstruerad i 

sekventiell kontext av tidigare turer och skapar själv en sekventiell kontext för kommande turer 

(Beeke et al., 2007; Wilkinson, 1999). Analysen fokuserar på detaljer i konversationen såsom 

pauser, överlappande tal, ögonkontakt, gester och reparationer av problem som uppstår i 

interaktionen, då alla detaljer anses värdefulla (Milroy & Perkins, 1992). Inget avfärdas som att de 

sker av en slump, eller är irrelevant och felaktigt (Beeke et al., 2007; Wilkinson, 1999). 

Kvantitativa analyser kan göras inom CA, men bör alltid komma efter en kvalitativ analys (Beeke 

et al., 2007; Wilkinson, 1999). 

CA och afasi 

Under föregående rubrik gavs en presentation av CA som metod. CA är även användbart inom 

afasi. Nedan följer en kort beskrivning av hur CA är applicerbart på afasi. Därefter presenteras 

fenomen inom CA och hur de relateras till språklig påverkan vid afasi, samt hur det kan yttra sig. 

CA är en vanligt förekommande analysmetod i forskning om afasi och afasiintervention (Booth 

& Perkins, 1999; Goodwin, 2003; Horton, 2006; Perkins et al, 1999). Det är en metod för att 

empiriskt kunna studera naturligt uppkommen konversation och den är användbar för att studera 

diskurser där en språklig nedsättning förekommer (Booth & Perkins, 1999; Perkins, Whitworth & 

Lesser, 1998). Utifrån detta kan strategier för att hantera effekterna av afasi tydliggöras för 

personen med afasi och dennes samtalspartner (Booth & Perkins, 1999). Då interaktion ses som 

ett kontextuellt fenomen kan ett uttalande ses som kontextberoende och uppstå till följd av 

gemensamt arbete av deltagarna i konversationen (Beeke et al., 2005, 2007). Analysen bygger på 

kommunikativa beteenden hos personen med afasi samt samtalspartnerns reaktion på bidraget. 
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Det blir då samtalsdeltagarna, och inte klinikern, som avgör om ett uttalade är framgångsrikt 

och/eller adekvat (Beeke et al., 2007). 

Turtagning 

Alla samtal har en struktur bestående av samtalsturer. Denna sekventialitet skapas i relation till, 

och som respons på, vad som tidigare har sagts men påverkar även kommande yttranden 

(Norrby, 2004). Turer skapas utifrån språkets struktur och organisation, såsom syntaktisk 

uppbyggnad (Sacks et al., 1974). Turer i konversationen kan ses som resurser som distribueras 

systematiskt mellan talarna (Hutchby & Wooffitt, 2008). Turtagningsreglerna är regler för hur 

ordet fördelas mellan samtalsdeltagarna. En samtalsturs längd kan variera från ett enstaka ord till 

en fras eller en till flera meningar. När kliniker utför intervention förlitar de sig ofta på att även 

personer med grava språkliga problem förstår turtagningsreglerna i ett samtal (Holland, 1991).  

Gemensam produktion/Förhandlingar 

Kommunikation kan ses som ett samspel mellan samtalsdeltagarna för att gemensamt bidra till 

samtalets kontext. Samspelet mellan samtalsdeltagarna leder till en gemensam produktion av 

samtalet (Beeke et al., 2007; Wilkinson, 1999).  

Ett exempel på hur gemensam produktion eller förhandlingar kan yttra sig i en kontext, där en av 

samtalsdeltagarna har afasi, är hur samtalets struktur utvecklar sig till följd av 

ordfinnandeproblem. När en person med afasi och dennes samtalspartner ska lösa ett 

ordfinnandeproblem tar det ofta lång tid och samtalet förlängs med flera turer (Laakso, 2003; 

Laakso & Klippi, 1999). Strukturen för detta ordsökande kan anta formen av gissningssekvenser 

(Laakso, 2003; Laakso & Klippi, 1999; Lubinski, Duchan & Weitzner-Lin, 1980). Oavsett afasityp 

kan liknande interaktiva mönster i dessa gissningssekvenser återfinnas, vilka beskrivs i fyra faser. 

En första fas i vilken det fastställs att det finns ett problem. En andra fas för att etablera ett 

ramverk för samarbetande samproduktion. Nästkommande fas är den faktiska gissningsfasen. 

Den fjärde är en lång fas där bekräftande sker. Om samtalsdeltagarna tillsammans ska förmå lösa 

ett ordfinnandeproblem måste de enas om att samarbeta för att skapa ett ramverk för denna 

samproduktion (Laakso, 2003; Laakso & Klippi, 1999). I samtal med person med afasi kan 

samtalspartnern använda sig av olika hjälpmedel för att underlätta den gemensamma 

produktionen (Laakso, 2003). 

Reparationer  

Inom CA används termen reparation för olika strategier som förekommer för att hantera en 

problemkälla. Begreppet problemkälla används i stället för att benämna det för ”fel”. 
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Korrigeringar av problemkällor i samtalet kan göras även då inget hörbart fel har uppstått och fel 

kan förbigås om det inte påverkar möjligheten att producera nästa tur, och leder därmed inte till 

en problemkälla. I samtalet kan en problemkälla uppstå utifrån behov av att ändra budskapet, 

falsk start, nedsatt talflyt, missförstånd och att höra fel. Studiet av reparationer rör alltså inte 

främst hur fel uppstår utan om mekanismer för att hantera dessa typer av problemkällor. En 

problemkälla kan uppstå till följd av till exempel ordfinnandesvårigheter, semantiska och 

fonetiska parafasier, och agrammatism (Milroy & Perkins, 1992). 

En stor del av CA-forskningen kring afasi riktar sig till området reparationer (Goodwin, 2003; 

Horton, 2006). I samtal mellan normaltalande är en reparation oftast löst inom tre turer 

(Schegloff, Jefferson, & Sacks, 1977), medan det i samtal där en deltagare har afasi krävs betydligt 

fler turer (Anward 2003; Laakso, 2003; Milroy & Perkins, 1992; Wilkinson, 2007). Framgången 

med reparationsarbetet beror främst på ett samarbete mellan samtalsdeltagarna (Milroy & 

Perkins, 1992). När det uppstår ett ordfinnandeproblem försöker oftast personen med afasi att 

själv reparera problemet. När detta inte fungerar tar personen med afasi initiativ till att etablera 

samarbetande ramverk genom att tydligt skifta uppmärksamheten till sin samtalspartner. Om 

samtalspartnern då erbjuder en ledtråd till en lösning och därmed samtycker, kan en 

gissningssekvens börja (Laakso & Klippi, 1999). 

Gester 

Gester är ett fenomen som används för att tydliggöra och precisera ett yttrande. Gester kan 

påverka hur ett uttalande uppfattas och kan även verka kontextskapande. Ett yttrandes intention 

kan pragmatiskt förstärkas genom exempelvis repetition av samtalspartnerns gest (Kendon, 2000 

s. 61). McNeill (2000, s. 1-2) talar om fyra olika typer av gester. Gestikulerande karaktäriseras av att 

det är rörelser som sker i kombination med talet för att förstärka det som sägs. Pantomim är ofta 

en sekvens av gester som inte följs av tal. Emblem kan vara att använda en allmänt känd gest med 

en bestämd betydelse, till exempel att visa ”OK” genom att låta pekfinger och tumme bilda en 

cirkel medan resterande fingrar pekar rakt uppåt. Emblem behöver inte följas av tal men till 

skillnad från pantomim kan tal användas i kombination med tecknet. Den fjärde är teckenspråk 

som till stor del är relativt oberoende av talat språk. 

Kroppsspråk och gester kan få en betydande roll i kommunikationen för personer med afasi, då 

de med hjälp av gester kan öka sina kommunikativa möjligheter (Ahlsén, 2006). För att ge gesten 

kommunikativ mening behöver den ske i en social process i samarbete med andra, det vill säga i 

en pågående aktivitet. Den kan vara ett sätt att begära uppmärksamheten i samtalet eller att 

producera ett meningsfullt yttrande. Gesten blir ett sätt att skapa gemensamt fokus i samtalet, 
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uttrycka sig relevant och specifikt men den ger även möjlighet att utveckla sin samtalspartners 

uttalande. I det här fallet bör gesten ske i kombination med taluttryck då dessa ömsesidigt 

utvecklar varandra (Goodwin, 2000, s. 88-93), till exempel att peka och samtidigt säga "där 

borta". För en person med afasi kan gester eller ögonkontakt användas i syfte att bjuda in sin 

samtalspartner i reparationen av en problemkälla (Laakso, 2003).  

Skratt 

Skratt är en integrerad del i kommunikation som är systematiskt producerat och socialt 

organiserat (Glenn, 2003; Jefferson, Sacks & Schegloff, 1987). Skratt anses vara en meningsfull 

respons på ett yttrande och kan även påverka konversationens nästkommande yttrande (Jefferson 

et al., 1987). I vardaglig konversation kan skratt användas för att visa anknytning, vänlighet och 

förtrolighet eller för att håna och förringa andra (Glenn, 2003).   

Enligt Madden, Oeschlaeger och Damico (2002) verkar skratt ha en kompensatorisk funktion i 

samtal för personer med afasi. Skratt kan eventuellt ha en strategisk funktion som kan medföra 

att personen med afasi känner sig mer kompentent (Madden et al., 2002). Skratt kan, oavsett om 

det förekommer innan eller efter ett problematiskt uttalande, markera medvetenhet om hur 

normal produktion sker och därmed ses som ett sätt att visa sin kompetens som samtalspartner 

(Anward, 2003). Skratt kan, av personer med afasi, användas som ett artigt sätt att markera för 

samtalspartnern att de missförstod den kommunikativa intentionen (Norris & Drummond, 

1998). När man skrattar av genans kan det ses som ett försök till att skydda sig mot ansiktshot 

(Adelswärd, 1989). Enligt Norris och Drummond (1998) kan en talare med afasi eventuellt 

använda skratt för att återta turen i samtalet. 

Wilkinson (2007) beskriver vilka funktioner skratt kan ha i reparationssekvenser. Dessa 

funktioner innebär att man hanterar oförmåga som något att skratta åt, och förekommer när 

personen med afasi inte lyckats med en reparation. Genom att personen med afasi misslyckas 

med reparationen sätts personens språkliga oförmåga i fokus. Att skratta åt det egna 

misslyckandet medför att personen med afasi erkänner sin oförmåga, men samtidigt förminskar 

situationens allvar och därmed visar att situationen är hanterbar.  
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Syfte  

Föreliggande studie undersöker interaktion vid intervention mellan logoped och person med 

afasi. Studien syftar till att belysa fenomenen: riktning i samtal, gemensamt mål, avslut av 

samtalsämne och avdramatiserande uttryck utifrån patienternas funktionsnedsättning och 

logopedens roll som expert inom språk och tal. Vidare syftar studien till att undersöka om 

interaktionen skiljer sig beroende på om interventionen är uppgiftsinriktad eller icke-

uppgiftsinriktad.  

Metod 

Nedan presenteras information om studiens medverkande och urvalsproceduren. Därefter följer 

en redogörelse för procedurens tillvägagångssätt för insamlande och inspelning av materialet. För 

att översiktligt presentera de medverkandes förutsättningar för samtalen presenteras 

informationen i en tabell. Vidare presenteras hur materialet analyserats med en metod som starkt 

inspirerats av CA. Avslutningsvis presenteras de etiska överväganden som beaktats för studien. 

Medverkande 

I studien medverkade fem yrkesverksamma logopeder, fyra kvinnor och en man, samt sex 

personer med afasi (patienter), en kvinna och fem män. De medverkande logopederna tillfrågades 

utifrån kriteriet att de arbetade med personer med afasi. Logopederna valde därefter ut 

medverkande patienter efter kriterierna att de har fått diagnosen afasi och deltar i enskild 

logopedisk intervention. Samtliga medverkade personer med afasi hade en vänstersidig 

hemisfärsskada till följd av stroke. Detaljerad information om deltagarna och samtalens karaktär 

presenteras i tabell 1. 

Procedur 

Vid insamling av materialet filmades logopeden och personen med afasi med videokamera samt 

spelades in med separat ljudupptagning. Totalt spelades sex interventionssessioner in varav fyra 

av dem spelades in i ett behandlingsrum på respektive logopedmottagning. En av dessa fyra 

inspelningar var ett tidigare inspelat interventionstillfälle som tillhandahölls av en av de 

medverkande logopederna. Två interventionssessioner spelades in i respektive patients hem. 

Varje inspelning innefattade en interventionssession och längden på interventionen avgjordes av 

den medverkande logopeden. Alla inspelade samtal bestod av hela interventionssessioner och 

varje person med afasi spelades in vid ett tillfälle. Vid fyra av inspelningarna närvarade enbart en 

logoped och en patient i rummet. Vid en av inspelningarna sitter patientens assistent med i 
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rummet. I en av inspelningarna, som gjordes i patientens hem, närvarar en anhörig i lägenheten. 

Logopederna fick i uppgift att utföra intervention med patienterna. Inga instruktioner gavs till 

logopederna i förväg angående utformning och innehåll i interventionen. Efter insamling av 

samtalsmaterialet analyserades det av författarna till den föreliggande studien. Därefter kodades 

samtliga uppgifter om de medverkande. Insamlat material avlyssnades endast av personer som är 

involverade i projektet.  

Tabell 1. Beskrivning av samtalen  

Samtal 1: intervention i patientens hem, 54 min icke-uppgiftsinriktat samtal 

Logoped 1 (L1): Kvinna 

Yrkesverksamma år: ca 15, varav 11 på nuvarande 
arbetsplats 

Arbetsuppgifter: Dagrehabiliteringen och 
Hemrehabiliteringen i primärvården. Huvudsakliga 
arbetsuppgifter är rehabilitering av patienter med 
afasi/dysartri till följd av stroke. 

Patient 1 (P1): Man i 60-årsåldern. 

Insjukningsår: september 2008 

Språkliga svårigheter: en grav afasi med svårigheter inom 
samtliga språkliga områden, något bättre impressivt 
än expressivt. Patientens hörförståelse bättre men 
nedsatt. Han är mycket kommunikativ, kan samtala 
med hjälp av stöd (SCA). 

Behandling: Behandlingen har bestått i 18 ggr i grupp 
hittills och har tidigare fått ca 60 individuella 

behandlingar. 

 

 

Samtal 2: Intervention på logopedmottagning, 48 min, uppgifts- och ickeuppgiftsinriktat samtal 

Logoped 2 (L2): Kvinna 

Yrkesverksamma år: 20, varav 9 år på nuvarande 
arbetsplats. 

Arbetsuppgifter: 50 % med sluten vård, strokeavdelning, 
och 50 % öppen mottagning. Mestadels bedömningar, 
en del behandling på strokepatienter men även 
tumörpatienter, Parkinson, MS och traumatiska 
hjärnskador. 

Patient 2 (P2): Man i 80-årsåldern. 

 Insjukningsår: november 2009 

Språkliga svårigheter: en medelsvår motorisk afferent 
afasi. förbättring har sedan först bedömningen skett 
beträffande tal, förståelighet, och skrift.  

Behandling: 4 tillfällen under med framför allt 
bedömning, 2 bedömningstillfällen och 7 
behandlingstillfällen.  

 

 

Samtal 3: Intervention på logopedmottagning, 47 min, inspelad 2008, uppgifts- och ickeuppgiftsinriktat 

samtal. 

Logoped 3 (L3) : Man 

Yrkesverksamma år: ca 25, varav samtliga på nuvarande 
arbetsplats. 

Patient 3 (P3): Kvinna i 60-årsåldern 

Insjukningsår: november 2007 

Språkliga svårigheter: flytande tal som präglas av 
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Arbetsuppgifter: 50 % på dagrehabiliteringen och 50 % 
med röstpatienter på öronmottagning. Bedömning och 
behandling av strokepatienter men även 
tumörpatienter, Parkinson, MS och traumatiska 
hjärnskador. 

ordmobiliseringssvårigheter och stereotypa fraser. 
Relativt god hör- och läsförståelse på ord och kort 
meningsnivå. Hon använder en del gester men de är 
ibland svåra att tolka. Viljan att kommunicera är ofta 
god men blir inte alltid förstådd.  

Behandling: 3-4 ggr/vecka (nov 07 till maj 07). Därefter 
2 gånger i veckan på hemrehabilitering. 
Dagrehabilitering september -08 och fick behandling 
ca 2 ggr/vecka.  

 

 

Samtal 4: Intervention i patientens hem, 39 min, uppgifts- och ickeuppgiftsinriktat samtal, patientens 

anhörig närvarande. 

Logoped 1 (L1): Kvinna 

Se information under samtal 1. 

Patient 4 (P4): Man i 60-årsåldern  

Insjukningsår: april 2008 

Språklig nedsättning: en grav afasi, framförallt expressivt, 
med relativt god hörförståelse.  

Behandling: 14 individuella behandlingar och 31 ggr i 
grupp. 

 

 

Samtal 5: Intervention på logopedmottagning, 32 min, icke- uppgiftsinriktat samtal 

Logoped 4 (L4): Kvinna 

Yrkesverksamma år: 4, samtliga på nuvarande arbetsplats 

Arbetsplats: Rehabiliteringen, bedömning och 
behandling av samtliga logopediska patientgrupper, 
största delen med neuro- och barnpatienter. 

Patient 5 (P5): Man i 70-årsåldern  

Insjukningsår: mars 2008  

Språkliga svårigheter: Språklig påverkan består av 
perseverationer, att han fastnar och tappar tråden i sina 
uttalanden. Nedsatt hörförståelse på ordnivå, blir 
hjälpt av sammanhang i spontant samtal. En god 
läsförståelse och blir hjälpt av stödord. Använder 
gester och ritar för att förtydliga.  

Behandling: Första året efter insjuknande gick mannen i 
behandling två gånger i veckan. Därefter har han haft 
intensivare träningsperioder i grupp. 

 

 

Samtal 6: Intervention på logopedmottagning, 55 min, icke- uppgiftsinriktat samtal, patientens assistent 

närvarar i rummet. 

Logoped 5 (L5): Kvinna 

Yrkesverksamma år: ca 1, hela tiden på nuvarande 
arbetsplats  

Arbetsuppgifter: Rehabiliteringen, logopedmottagning. 
Arbetar med bedömning, behandling, rådgivning till 
bland annat anhöriga och omvårdnadspersonal för 

Patient 6 (L6): Man i 60-årsåldern  

Insjukningsår: 2008  

Språkliga svårigheter: Kan endast uttala ett fåtal fonem 
och enstaka ord och perseverar. Bättre i informellt 
samtal än i en testsituation. Nedsatt läs- och 
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patienter inom neuro, barn, dysfagi och röst. Något 

mer med barn och röst. 
hörförståelse.  

Behandling: Har efter insjuknandet fått behandling två 
gånger per vecka med undantag för jul- och 
sommaruppehåll.  

 

 

Analys 

Samtalsmaterialet analyserades med hjälp av CA. För analysen användes Praat 5.1.31 

(http://www.fon.hum.uva.nl/praat/ Version 5.1.31, Paul Boersma and David Weenink, Phonetic 

Sciences Department, University of Amsterdam) och Windows Media Player vid uppspelning av 

ljudfilerna, samt Windows Media Player för uppspelning av videofilmerna. Samtalen 

grovtranskriberades i sin helhet. Därefter studerades filmerna ihop med grovtranskriptionerna. 

När materialet analyserades framkom relevanta fenomen som kategoriserades under rubrikerna: 

riktning för samtalet, gemensamt mål, avslut av samtalsämne samt avdramatiserande uttryck. 

Utdrag för att belysa de relevanta fenomenen valdes ut utifrån att de var illustrativa samt 

intressanta. Utdrag från varje medverkande person med afasi presenteras om möjligt vid de fyra 

valda fenomenen. Därefter fintranskriberades valda utdrag, dessa fintranskriptioner presenteras i 

analysen. För grov- och fintranskription användes en transkriptionsnyckel (se bilaga I).  

Etiska överväganden 

Samtycke inhämtades från respektive medverkande i form av underskrift på en 

medgivandeblankett (se bilaga II och III). Med hänsyn till att personer med afasi har en nedsatt 

språklig förmåga gavs informationen både skriftligt och muntligt av respektive behandlande 

logoped. De inspelade samtalen är en del av de medverkande patienternas behandling och 

innebar därmed ingen extra insats för deltagande i studien. orienterade 

Analys 

I analysen redovisas fenomen som förekommer mellan logoped och patient med afasi i 

interventionssamtal. Analysen bygger på institutionella drag i samtalsmaterialet och redovisas 

under rubrikerna riktning i samtalet, gemensamt mål, avslut av samtalsämne samt 

avdramatiserande uttryck.  

Vid analys av de inspelade samtalen kunde olika delar i interventionssessionerna identifieras, dels 

förekom delar innehållandes skriftliga och muntliga uppgifter och dels förekom delar med icke-

uppgiftsinriktade samtal. De delar av interventionssessionerna som var icke-uppgiftsinriktade, var 
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friare i sin natur än delarna med uppgifter. Med friare menas att samtalen har ett vardagligt 

förhållningssätt i den institutionella kontexten.  

De olika uppläggen av interventionen kommer belysas i samband med för föreliggande studie 

intressanta fenomen. Utdragen är representativt utvalda för varje patient i den mån fenomenen 

förekommit i interventionssessionerna. För varje fenomen ges, om möjligt, exempel från varje 

person. Information kring samtalen och de medverkade i utdragen återfinns under 

metodavsnittet i tabell 1 (s 11). Vid varje utdrag är de turer av särskilt intresse markerade med 

fetstil.  

Riktning i samtal 

I samtalsmaterialet är det oftast logopeden, den professionella, som leder samtalet och 

bestämmer samtalsämne, vilket är vanligt i interventionssamtal med tydliga mål (Plejert et al, 

2010). I samtalen förkommer tillfällen där patienten tar initiativ som kanske kan sägas gå emot 

denna struktur (se till exempel Drew & Heritage, 1992), vilket kommer exemplifieras i detta 

avsnitt. Under rubriken riktning i samtal är fyra av sex personer med afasi representerade i 

utdragen. De två patienter som inte är representerade har flytande afasi med stora inslag av 

stereotypa fraser.  

Utdraget nedan (1) är ett samtal kring en kommande resa som patienten ska åka på tillsammans 

med ett större sällskap. När logopeden gör en paus i samtalet för att anteckna det som de har 

kommit fram till tar patienten själv initiativ till att föra samtalet vidare. Framför sig har logopeden 

papper och penna. 

Utdrag 1  

Samtal 1 mellan logoped (L1) och patient (P1).  

(46,5-47,34) 

01 L1: men nu flyger ni ner eller? 

02 P1: ja 

03 L1: aa 

04 P1: då flyger ja  

05 L1: aa 

06 P1: de gör vi 

07 L1: ah. (1.3) °va bra:↑° (1.2) oj 

08 P1: mm  

09  (2.0) ((logopeden bläddrar i papper))  

10 P1: aha >va va< de mer vi skulle (nurå)? 

11 L1: ja:a ja ska bara skriva ja tycker de ä lite kul å 

12 P1: asså [*haha*] 

13 L1:      [tie   ] 

14  (1.4)  

15 P1: ja just de (.) a just de [de ja ja minst a: mi:nst                  ] 

16 L1:                          [de e cirka tie personer asså de ä ju jätte]  

17  ((antecknar samtidigt i blocket)) 

18  (1.4)  
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19 P1: de tror dä: (xx) tro (0.9) mene: (2.2) men dä värsta ä (.) >sådä de< 

20  man självf (1.3) ensamHh. ((sträcker ut armen och gör tummen upp)) 

21 L1: ensa[m ] ((gör tummen upp)) 

22 P1:     [aa] (.) å så har resten ((håller upp hela handen, handflatan mot                   

23  sig och gör sedan tummen upp igen))  

24  (1.0) 

25 L1: h[u-] 

26 P1:  [s ] (0.8) nämen de blir så 

27 L1: du tänker att dom pratar mycke [å så där menar du] aa 

28 P1:                                [a (men) a visst  ] 

29 P1: visst 

 

Sekvensen inleds med att patienten och logopeden samtalar om vilket färdsätt som blir aktuellt 

för kommande resa. En paus uppstår i samtalet (rad 9) och patienten ställer en fråga till 

logopeden (rad 10). Logopedens svar (rad 11) kan tolkas som en förklaring till den paus som 

uppstod (rad 9). Logopeden sammanfattar det som tidigare talats om (rad 13 och 16). När 

logopeden antecknar (rad 17) tar patienten initiativ till att styra riktningen för samtalet (rad 19-

20). Logopeden fortsätter sedan på det samtalsämne som patienten valt (rad 21), det vill säga att 

patienten upplever det besvärande att prata i större sällskap. Logopeden är hjälpt av att det nya 

samtalsämnet är inom samma kategori som tidigare samtalsämne. 

Följande utdrag (2) exemplifierar när patienten styr samtalets riktning. Patienten har nedsatt 

talflyt och ordmobiliseringsproblem (se tabell 1, patient 4). Han använder sig i exemplet av gester 

och läten för att förstärka sitt verbala uttryck. Samtalet handlar inledningsvis om att patienten ska 

använda färdtjänst dagen efter och hur de ska hitta till adressen som patienten bor på. Patienten 

upptäcker en fågel utanför fönstret.  

Utdrag 2 

Samtal 4 mellan logoped (L1) och patient (P4). 

(5,16-5,49)  

01 L1: det ä frågan om vi får säja nånting (1.4)((sätter handen under  

02  hakan)) kanske (0.9) imorrn bitti 

03 P4: aa de ä här borta ((pekar ut genom fönstret)) 

04 L1: a ((på inandning)) de får köra in så ((pekar ut genom fönstret)) 

05 P1: aa 

06 L1: m deä de ä smidiaste 

07 P4: aa 

08 L1: mm (1.7) mm 

09  (3.1) ((patienten tittar ut genom fönstret)) 

10 P4: °titta° ((pekar ut genom fönstret)) (2.3) <den här>  

11  (1.4) 

12 L1: a fågeln? ((vänder sig samtidigt om och tittar ut genom fönstret)) 

13 P4: aa= 

14 L1: =°a° (2.3) en talgox- å där titta där 

15 P4: ja↑ 

16 L1: den lilla sötisen ((pratar med ljus röst)) (0.9) rödhake är det va?  

17 P4: aa  

Patienten riktar uppmärksamheten mot fönstret (rad 9), säger ”titta” samtidigt som han pekar ut 

genom fönstret (rad 10) och skapar därmed ett nytt samtalsämne. Logopeden uppmärksammar 
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patientens gest och verbala uttryck och gör tolkningen att denne menar en fågel utanför fönstret 

(rad 12) och detta bekräftas av patienten (rad 13). Med sin språkliga nedsättning skulle patienten 

kunna antas vara hämmad i sin förmåga att ta initiativ i samtalet. Däremot tar en person med 

afasi mer initiativ till en sekvens när det förekommer så kallat socialt småprat (Plejert et al., 2010). 

I exemplet ovan fungerar det för patienten att använda en gest i kombination med tal för att 

lyckas med ämnesbytet. Patienten kan på grund av sin kommunikativa funktionsnedsättning vara 

hjälpt av att prata om något som är här och nu, vilket eventuellt gör att ämnesbytet fungerar 

bättre.  

I institutionella samtal finns som tidigare nämnts förutbestämda roller för samtalsdeltagarna 

(Drew & Heritage, 1992; Linell, 1990). I det avseendet blir följande utdrag (3) intressant. 

Sekvensen är tagen ur en del av samtalet som inledningsvis handlar om smärtor i patientens arm 

för att sedan övergå till att handla om en resa logopeden företagit sig, ett ämnesbyte som initieras 

av patienten.  

Utdrag 3 

Samtal 5 mellan logoped (L4) och patient (P5). 

(14,13-14,40)  

01 L4: de går å hantera smärtan  

02 P5: jaa [men] en måste ju de vettu ((slår ut med händerna)) 

03 L4:     [ja ]      

04 L4: ja  

05 P5: ja 

06 L4: m 

07  (.) 

08 P5: ja å du hade jue du har de bra här? ((knäpper ihop händerna framför  

09  sig, lutar sig aningen framåt och riktar blicken mot logopeden)) 

10 L4: <ja:a: jättebra> 

11 P5: de har du ja= 

12 L4: =mm (.) ja har ju varit i Vietnam 

13 P5: jaa 

14 L4: de visste du va? de har vi pratat om  

15 P5: jaa ((nickar samtidigt en gång)) 

16 L4: =ja= 

17 P5: =de har du= 

18 L4: =m 

19 P5: å ni hade? ((gestikulerar med händerna och rör huvudet)) 

20  (.) 

21 L4: [so-  ] varmt å [solit] 

22 P5: [jätte]         [aa   ] 

23  (.)  

24 P5: a ja hade mycke ((pekar samtidigt rak framåt)) (.) a de va (.) va 

25  mycke? ((pekar samtidigt med upprepande rörelser vänster hand över  

26  sin högra axel)) näej ((dunkar samtidigt handen lätt i bordet)) 

Efter en kortare paus ställer patienten en personlig fråga till logopeden (rad 8). Samtidigt som han 

ställer denna fråga knäpper han händerna framför sig och lutar sig framåt. Genom både den 

verbalt ställda frågan och kroppsspråket kan tolkningen göras att patienten just i aktuell sekvens 

tar över rollen som samtalsledare. Denna tolkning baseras på att patienten speglar det 
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kroppsspråk logopeden använt tidigare i samtalet. Utmärkande med just denna fråga är att 

patienten riktar samtalet till att handla om logopeden och inte som i tidigare exempel där frågor 

ställda av patienten leder till svar som har en koppling till patienten själv.  

Nedan är ett utdrag (4) ur en del av interventionen som utgörs av ett samtal där patienten ställer 

en fråga som inte leder till rollbyte i samtalet. Innan sekvensen börjar går logopeden igenom en 

kommande utflykt som logopeden och patienten ska åka på efter interventionssamtalet. När 

logopeden pratar om vad de ska komma att göra ber patienten om förtydligande om vad de 

förväntas göra just nu. 

Utdrag 4 

Samtal 5 mellan logoped (L4) och patient (P5). 

(29,30-30,00) 

01 L4: mm (.) så dä ska du å ja göra ida 

02 P5: aa= 

03 L4: =mm 

04   (0.9) 

05 P5: >va ska< vi göra:? ((pekar samtidigt på logopeden)) (1.5) va ska vi:  

06  vä va ska vi göra (0.9) här borta nu då? ((pekar på bandspelaren som 

07  står på bordet)) 

08 L4: nej men nu är de (.) asså de va lite dä här (.) som vi har pratat om  

09  nu 

10 P5: jasså↑= 

11 L4: =fö vi ska no inte göra så mycke mer 

12 P5: ja 

13 L4: för att de tog lite längre tid å prata än va ja hade tänkt >eller< 

14  (0.7) inte va ja hade [tänkt] men de de gör ingenting 

15 P5:                       [˚ah↓˚] 

16 P5: nä= 

17 L4: =klockan är fem i elva å vi skulle vi sa att vi skulle hålla på till 

18  elva ungefär 

19 P5: aa= 

20 L4: =ah. (1.0) så dä: 

Patienten styr samtalet genom att han ställer en fråga till logopeden (rad 5). Genom att peka på 

bandspelaren (rad 6) förtydligar han vad han syftar på med sin fråga. Logopeden svarar på frågan 

(rad 8-9) och förtydligar sedan målet med samtalet (rad 11, 13-14 och 17-18). Till skillnad från 

exemplet i utdrag 3 tar patienten, med sin fråga, inte över rollen som samtalsledare. Det skulle 

kunna bero på skillnaden i vad frågan i sig syftar till. Frågan i ovanstående utdrag (rad 5) skiljer 

sig från frågan i utdrag 3 då den inte är en personlig fråga till logopeden utan handlar om den 

aktuella interventionssessionen. I sekvensen ställer patienten en fråga kring målet med mötet och 

tar initiativet till att bli medveten om syftet med interventionstillfället, detta diskuteras mer under 

rubriken ”gemensamt mål”. 

I följande utdrag (5) styr logopeden riktningen i samtalet genom att ställa en fråga. I sekvensen 

övergår samtalet från att vara icke-uppgiftsinriktat till att bli uppgiftsinriktat samtal. Det sker ett 
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missförstånd, som leder till en problemkälla, mellan samtalsdeltagarna när logopeden ber om 

tidsangivelsen för ett för patienten kommande läkarbesök.  

Utdrag 5 

Samtal 2 mellan logoped (L2) och patient (P2).  

(16,57-17,55)   

01  P2: [xx   ]  

02 L2: [eh ja] tänkte så här me me tidsangivelser å t klockan har vi ju  

03  ibland pratat [om]   

04 P2:               [aa] de ha vi= 

05 L2: =om du ska säga du skulle till doktorn nu (.) [sa du ju] 

06 P2:                                               [jaha    ]aa 

07 L2: å när ska du till doktorn? 

08 P2: ja s de den: elfte 

09 L2: mm å om du ska göra hela tidsangivelsen ((gestikulerar med händerna  

10  framför sig)) 

11  (1.6) 

12 P2: ja va va de deje va de han sa (.) tiden nä de va [klockan å] 

13 L2:                                                  [elfte ä  ] ju dagen 

14  å om vi börjar me dagen 

15  (0.7) 

16 P2: den elfte [i ] tredje 

17 L2:           [ja] 

18 L2: ja! 

19 P2: va de (0.7) och de ä:r e:m (2.0) ˚elfte i tredje˚  

20  (2.1)  

21 L2: å så måste [du ha nånting till ] 

22 P2:            [mä ja kom inte ihåg] så va hade [ja] för tid va de va de  

23 L2:                                             [mm] 

24 P2: klockan tie  eller va de klockan tre ja ä inte säker på de 

25 L2: ja okej men om vi tittar här då elfte i tredje (.) du måste du ska  

26  ange <nånting> till om du ska ange en (.) e:n riktigt bra:  

27  tidsangivelse (.) de ä ju da:g o må:nad va ska du ha mer? 

28 P2: år 

29. L2: ja: ((pekar snabbt på patienten)) 

Logopeden tar upp tidsangivelser och klockan (rad 2) och frågar sedan när patienten ska till 

doktorn (rad 7). Patienten svarar ”elfte” (rad 8), som är dagen för läkarbesöket, och logopeden 

ber då patienten om ”hela tidsangivelsen” (rad 9). Efter en kort paus (rad 11) börjar patienten 

prata om klockslaget för mötet med läkaren (rad 12). Logopeden avbryter då patienten (rad 13) 

och i de nästföljande turerna utvecklas begreppet ”hela tidsangivelsen” (rad 14-23). Patienten 

svarar ännu en gång med att ange klockslag (rad 24). Logopeden tycks sedan uppfatta att de inte 

är ute efter samma svar på frågan (rad 25-27). När logopeden försöker styra riktningen genom att 

införa en ny uppgift sker missförstånd mellan patienten och logopeden angående uppgiftens 

utförande. Logopeden lägger vikt på första delen av uppgiften, som handlar om datumangivning 

och patienten fokuserar på klockslag. Riktningen för uppgiften är inte given för patienten och 

logopeden får kompensera detta genom att ge instruktionen ytterligare en gång. 

Analyserna ovan har visat hur logopeden oftast styrde samtalen. Även om personerna med afasi 

var med och styrde samtalens riktning i viss mån, var det genomgående inom ramarna för rollen 
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som ”lekman” i det institutionella samtalet. Endast ett momentant rollbyte kunde påvisas i 

samtalsmaterialet (i utdrag 3), i vilket patienten tog över rollen som den som styr samtalets 

riktning. Anledningen till denna tolkning var att patienten riktade samtalet till att handla om 

logopeden. Inom ramen för de institutionella samtalen i studien antas fokus på lekmannen, i detta 

fall patienten, då interventionssessionen syftar till att behandla patientens språkliga påverkan. I 

och med rollbytet (i utdrag 3) bröts logopedens professionella roll då fokus riktades mot 

logopeden som privatperson. I analysen framkom att patienterna i större utsträckning hade 

möjlighet, och tog initiativ till, att styra samtalets riktning i de mer friare delarna av 

interventionssessionerna. De ämnesbyten som förekom i samtalen inträffade ofta i samband med 

frågor från logopeden och skulle kunna förklaras med att det i ett institutionellt samtal kanske 

inte är vanligt att patienten spontant initierar nytt samtalsämne.  

Gemensamt mål 

I de inspelade samtalen förekommer, oftast inledningsvis, att logopeden går igenom innehållet i 

aktuell interventionssession. Det kan vara ett sätt för logopeden att tydliggöra målet med samtalet 

och på så sätt skapa ett gemensamt mål. Utdraget nedan (6) är från inledningen av 

interventionssessionen. Sekvensen är ett exempel på en genomgång av dagens aktivitet.  

Utdrag 6  

Samtal 1 mellan logoped (L1) och patient (P1). 

(0,20-0,37)  

01 L1: nu får vi bara ee ä det bara du å jag 

02 P1: ja viss 

03 L1: ett tag 

04 P1: om vadå? 

05  (1.0) 

06 L1:  a de ä de som ä spännande (.) vi ska hitta nå:t (0.9) å prata om 

07 P1:  a:= 

08 L1: =m m så har jag med mig (0.7) lite papper penna å: (1.0) kartor å  

09  sånt  

10 P1: ojojoj 

11 L1:  mm (.) <så får vi se> 

12 P1: a just de 

13  (1.0) 

Logopeden berättar att de ska hitta på något att prata om och skapar genom det indirekt ramar 

för samtalet (rad 6). Logopeden förtydligar ytterligare ramarna genom att presentera olika 

hjälpmedel som de kan använda sig av (rad 8-9). Att logopeden börjar interventionssessionen 

med att prata övergripande om dagens mål kan tolkas som ett sätt för logopeden att skapa ett 

gemensamt mål.  

Utdraget nedan (7.1) är ett exempel på när logopeden försöker skapa ett gemensamt mål genom 

att ge instruktion till en uppgift. Samtalet handlar om uppgiften att säga ett substantiv på sista 
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bokstaven på föregående ord, Till exempel om logopeden säger ”boll” kan patienten säga 

”lampa”. Uppgiften är känd för patienten från tidigare interventionstillfälle. 

Utdrag 7.1 

Samtal 2 mellan logoped (L2) och patient (P2). 

(21,35-22,15) 

01  L2: eh ja tänkte att vi vi gör så här vi gö:r lite som vi gjorde sist att 

02  vi vi hittar på ord asså (.) saker 

03 P2: jaha °a:° 

04 L2: och e eh och eh vi tar sista sista bokstaven på på (1.3) en sak 

05 P2: mm 

06 L2: =så om ja börjar å säga boll till exempel 

07 P2: aa 

08 L2: va kan du säga då? (0.7) då ska du ta <sista bokstaven i de ja sa>  

09  (1.5) å hitta [på  ] 

10 P2:               [de ä] l de asså 

11 L2: ja [de ] blir de 

12 P2:    [led] 

13 P2: le (2.5) ((skriver)) lek 

14 L2: ja 

15 P2: ja 

16 L2: ä de en sak? 

17  (1.7) 

18 P2: °e:[:h° ne::j] 

19 L2:    [asså d e:] vi tar <saker> substantiv eller saker 

20 P2: aha 

Logopeden förklarar uppgiften för patienten (rad 1-2, 4, 6 och 8-9). När patienten (rad 12-13) ger 

ett svar på uppgiften blir det inte rätt utifrån instruktionerna. Logopeden ifrågasätter patientens 

svar (rad 16) och förtydligar därefter uppgiften än en gång (rad 19). Ett missförstånd uppstår i 

sekvensen som logopeden försöker reda ut. 

Samtalet fortskrider i cirka fyra minuter under vilka patienten inte klarar av att utföra uppgiften 

tillfredställande. I nästa sekvens (7.2) har ordet ”lek” från utdrag 7.1 blivit omgjort till ”leksak”. 

Det svaret blir godkänt av logopeden (rad 1), som går vidare med uppgiften genom att presentera 

nästa ord (rad 3). 

Utdrag 7.2 

Samtal 2 mellan logoped (L2) och patient (P2). 

(26,12-27,36)   

01 L2: javisst en leksak [de ä helt okej a] .hh 

02 P2:                   [en leksak       ] 

03 L2: a då säger ja: e:m .hh a e fortsätter väl på: leksaker då kula säger 

04  ja 

05  (0.9) 

06 P2: <jaha:↑> (6.0)((skriver)) ku la 

07 L2: ja↑ 

08 P2: en kula flera 

09 L2: ja säge e:n annas bli ba mycke r 

10 P2: jaa 

11 L2: ass bli liksom *hehe* (2.5) ((patienten skriver)) aa↑ å va säg va kan 

12  du säga då då? 
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13 P2: ja:a (2.5) ((tittar på pappret)) ja kan skriv (2.6) ((skriver)) kulan 

14 L2: mm fast ja sa kul- o om ja säger så kula vaf va e de du ska (0.6)  

15  börja ditt ord på då? 

16  (3.6) 

17 P2: a 

18 L2: ja 

19 P2: a 

20 L2: ja 

21 P2: .hh (2.0) ((tittar på pappret)) nä de förstås= 

22 L2: =mm får du hitta på nån en sak som börjar på a 

23 P2: ja:ha (3.8) ((tittar på pappret)) ne:he va ju lurt om inte (1.2) e::h 

24  a: (10.1) ((tittar på pappret)) ja:a apotek ((skriver)) 

25 L2: m 

26 P2: mm 

I stället för att, som uppgiften går ut på, presentera ett nytt substantiv gör patienten om ordet 

”kula” till plural (rad 8) och senare till bestämd form (rad 13). Logopeden presenterar då återigen 

instruktionen till uppgiften (11-12 och 22). Patienten uppfyller målet med uppgiften när han 

svarar rätt (rad 24) och de tycks vara överens om uppgiftens mål. Samtalet fortsätter dock (7.3) 

med ytterligare missförstånd och efter ungefär åtta minuter försöker logopeden återigen få 

patienten att göra uppgiften utifrån den inledande instruktionen. 

Utdrag 7.3 

Samtal 2 mellan logoped (L2) och patient (P2).  

(35,52-36,52)   

01 L2: du skrev en liten mening men den va ju *fin* men om du tar sista 

02  bokstaven i ordet va blir de då? 

03 P2: v:e 

04 L2: ja:↑ 

05 P2: jaha 

06 (0.6) 

07 L2: å så får du hitta på ett ord me v 

08 P2: me v 

09 L2: en sak 

10 P2: en sa[k ] ja 

11 L2:      [mm] 

12 (3.9) 

13 P2: ja:a (2.6) e::h (8.9) °v v [v  ] v° (14.0) ((pekar på bordet  

14 L2:                            [°m°]  

15 P2: upprepade gånger)) växt 

16 L2: javisst (9.3) ((patienten skriver)) ja↑ [å  ] rätt rätt skrivet vart  

17 P2:                                         [°m°] 

18 L2: de också 

19 P2:  mm 

   

Logopeden ger instruktionen till uppgiften ännu en gång (rad 1-2, 7 och 9). Patienten markerar 

att han har förstått uppgiften (rad 3, 8 och 10) och lyckas att producera ett för uppgiften korrekt 

svar (rad 15). Trots att logopeden vid upprepade tillfällen ger instruktionen om uppgiften (se 

utdrag 7.1 och 7.2) och att patienten då signalerar att denne har förstått svarar patienten inte 

enligt instruktionen. Det kan förtydligas att patientens språkliga uttrycksförmåga inte leder till de 

upprepade missförstånden som illustreras i utdrag 7.1 och 7.2, utan att det kan handla om hans 

påverkade språkförståelse (se tabell 1, patient 2). Detta kan kanske ses som ett uttryck för hur de 
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båda deltagarna har olika mål med samtalet, samt hur patienten inte förmår anamma logopedens 

ramar för samtalet och att hålla sig inom dem.  

I analysen framkom olika metoder för att skapa gemensamt mål. Målet kunde vara övergripande 

för interventionssessionen eller avgränsade till en given uppgift i samtalet. De tillvägagångssätt 

för att skapa gemensamt mål som åskådliggörs i analysen är genomgång av föreliggande samtal, 

instruktion till uppgift och sammanfattning av interventionssessionen. Utdrag 6 utgör inledningen 

av interventionstillfället där logopeden förklarar vad de ska göra under mötet och därmed satte 

logopeden upp ramarna för interventionssessionen. Oftast var det logopeden som satte upp 

målet i samtalet och därmed tog ansvar för att skapa ett gemensamt mål.  

Avslut av samtalsämne 

I institutionella samtal är det vanligt att den som innehar rollen som professionell i 

sammanhanget, är den som för samtalet (Linell, 1990) och även den som markerar avslut i 

samtalet (Plejert et al., 2010). I det inspelade samtalsmaterialet är det logopeden som oftast tar 

ansvaret för och styr avslut av samtalsämnet. Det förekommer undantag där patienten tar ansvar 

för initiering och avslut av samtalsämnet. I analysen ligger fokus på tillfällen då patienten 

tar/försöker ta ansvar för avslut av samtalsämne. 

Utdraget nedan (8) är ett exempel på när logopeden initierar avslut och avslutar samtalsämnet. 

Logopeden och patienten samtalar om hur fort en fyrhjuling går. Patienten använder sig av både 

tal och skrift för att kommunicera. Sekvensen inleds med att patienten skrivit en siffra på hur 

snabbt man kan köra fyrhjulingen. I samtalet använder sig båda av papper och penna.  

Utdrag 8 

Samtal 6 mellan logoped (L5) och patient (P6).  

(12,58-13,37)  

01 L5:  hundratretti? 

02 P6:  mm 

03 L5:  går den så fort? [de] kan ja tänka me m 

04 P6:                  [a ] 

05  (2.3) 

06 P6:  mm= ((nickar en gång med huvudet)) 

07 L5:  =mm okej  

08  (1.7) (patienten pekar på talet som han tidigare har skrivit på  

09  pappret och tittar på logopeden)) 

10 L5:  ä de där hästkrafter? 

11 P6:  a↑ 

12 L5:  a: ((patienten slår till logopeden löst på armen)) då ä ja me (.) aj 

13 L5:  [*ahehe]he* 

14 P6:  [*heh* ]  

15 P6:  mm 

16 L5:  då e vi e- då e vi e- e:nse (0.9) mm (1.8) ha ska vi lämna  

17  fyrhjulingen? 

18  (0.9) 

19 P6:  a 
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20 L5:  e:m (2.0) va gjorde du mer då↑? (6.9) har du lagat mer mat? 

21  (1.3) 

22 P6:  a:a 

 

Logopeden initierar avslutet samtalsämnet genom att ställa en fråga (rad 16-17). Patienten går 

med på det och sekvensen avslutas med att han får sista ordet (rad 19). Därefter introducerar 

logopeden ett nytt samtalsämne genom att ställa en ny fråga (rad 20). Logopeden säger ”e:m” (rad 

20) precis innan hon ställer denna fråga. Antingen kan det innebära att hon avslutar sekvensen 

eller att hon tänker inför nästkommande yttrande.  

Följande utdrag (9) är ett exempel på när patienten, och inte logopeden, avslutar samtalsämnet. 

Sekvensen är hämtad ur ett avsnitt samtal där patienten berättar om en granne som nyligen har 

gått bort. På bordet framför dem ligger en kalender.  

Utdrag 9 

Samtal 1 mellan logoped (L1) och patient (P1).  

(3,48-4,15)  

01  ((patienten bläddrar i kalendern som ligger framför honom)) 

02 L1: nu ä vi inne i februari där  

03  (1.8)((patienten bläddrar i kalendern)) 

04 P1:  fff=  

05 L1: =här är ju vi n[u ] ((pekar i kalendern)) 

06 P1:                [a:] de me men hu va här 

07 L1: jasså i förrgår?= 

08 P1:  =ja: ja nånting [elle så] 

09 L1:                 [ne men ] usch 

10 P1:  a:↑ så va de 

11  (2.9) ((logopeden antecknar)) 

12 L1:  a de ä inte rolit↓ 

13 P1:  ne↑ [(va de inte)] mm↑  

14 L1:     [jobbigt     ] 

15 L1:  [mm      ]  

16 P1:  [de va de] 

17 L1:  mm  

18  (2.8) ((patienten tittar på logopeden och sticker ut hakan lite)) 

19 L1:  har du gjort nå roligt då?  

20 P1:  *nehehe* ((lutar sig framåt)) 

21 L1:  sen sist 

22 P1:  ingenting 

När patienten säger ”a så va de” (rad 10) kan det tolkas som att han vill avsluta samtalsämnet. En 

kort paus följer, där logopeden antecknar, innan hon fortsätter (rad 12). Återigen kan tolkningen 

göras att patienten initierar ett avslut (rad 13). Samtalsämnet skulle kunna anses avslutat när 

logopeden säger ”mm”, som blir den sista verbala turen (rad 17). I påföljande tur kommer en 

paus där patienten ser på logopeden och sedan gör en medveten gest med huvudet (rad 18). När 

patienten sticker ut hakan (rad 18) kan det tolkas som ett icke-verbalt avslut av samtalsämnet. 

Logopeden tycks acceptera detta avslut och byter samtalsämne (rad 19). 



24 

 

Nästa sekvens (10) exemplifierar när patienten både initierar avslut av samtalsämnet och får sista 

ordet. Samtalet handlar om hur halt det är ute och logopeden tycker att patienten borde använda 

broddar när han är ute och går. På bordet ligger en kalender. 

Utdrag 10 

Samtal 1 mellan logoped (L1) och patient (P1). 

(5,30-5,50) 

01 L1:  de ä ju <sk:ithalt> 

02  ((båda skrattar))  

03 P1:  a dom var ((knäpper händerna framför sig)) 

04 L1:  eller hur? 

05 P1:  a↑ ja 

06 L1:  deä ju livsfarligt att va ute å gå 

07 P1:  uja [((dunkljud))] så ä de 

08 L1:      [a           ] 

09 L1:  ha↑ 

10 P1:  aha↑ ((patienten lutar sig framåt)) 

11  (0.6) 

12 L1:  men jag tänkte (.) du vet i (0.6) mellan grupperna nu 

13 P1:  a:= 

14 L1:  =som när du slutade sist hos oss 

15 P1:  a de var 

16  (0.6) 

17 L1:  de va ju (0.9) ((bläddrar i kalendern)) eh: 

Avslutet av sekvensen initieras av patienten (rad 5). Patienten markerar ytterligare en gång avslut 

av ämne genom att säga ”så ä de” (rad 7). Till skillnad från utdrag 9 avslutar patienten 

samtalsämnet denna gång verbalt (rad 10). Den här typen av avslut av samtalsämne från patienten 

är ovanligt i det inspelade samtalsmaterialet. Patienter inbjuds att ta mer initiativ till avslut i samtal 

som är mindre styrda till strukturen (Plejert et al., 2010). Då utdraget är taget från en sekvens med 

friare och mindre styrd samtalsstruktur skulle det även kunna vara fallet för den aktuella 

sekvensen.  

Nästa utdrag (11) är taget ur ett samtal som handlar om att patienten har släktingar som bor i 

USA, som han och makan brukar åka och hälsa på. Patienten initierar avslut av samtalsämne men 

logopeden ställer ändå en följdfråga. Båda samtalsdeltagarna är vända mot kartboken framför 

dem. Logopeden har papper och penna framför sig. 

Utdrag 11 

Samtal 1 mellan logoped (L1) och patient (P1).  

(27,45-28,00)  

01 P1:  ˚så att där har vi flera gånger˚ 

02 L1:  mm 

03     (1.5) 

04 P1:  mm↑ <så va de me dä:↓>((nickar med huvudet en gång)) 

05 L1:  ä de nån nära släkting till Ulla [som bor där?] 

06 P1:                                  [ja hon eh   ] hon e ju en (1.0)  

07  ˚h. .ah˚ (.) åh Gud 
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08 L1:  vänta vi gör så här då (2.3) ((skriver)) om vi har Ulla här 

09  (1.0) ((logopeden lägger pappret framför dem båda)) 

Patienten markerar att han vill avsluta samtalsämnet (rad 4). Tolkningen görs att avslutet förstärks 

av patientens långsammare taltempo och fallande intonation i ”så va de me dä”, samtidigt som 

han lutar sig bestämt bakåt. Samtalsämnet avslutas inte eftersom logopeden ställer en utvecklande 

fråga (rad 5). Trots att patienten initierar avslut av samtalsämne accepterar logopeden inte 

initieringen av avslutet, utan uppmanar patienten att utveckla samtalsämnet ytterligare.   

I utdraget nedan (12) har patienten och logopeden precis samtalat om hur patienten har haft det 

sedan förra gången de träffades.  

Utdrag 12 

Samtal 5 mellan logoped (L4) och patient (P5).  

(10,53-11,06)  

01 L4:  mm m 

02 P5:  °ja° ((på inandning)) (.)  annars tycker ja dä riktit bra ändå: [här] 

03 L4:                                                                  [m  ] 

04  (1.8) 

05 P5:  så dä så [där] 

06 L4:          [mm ] ((patienten knäpper händerna framför sig på bordet och 

07  nickar en gång med huvudet)) 

08  (2.3) ((patienten nickar snabbt fyra gånger)) 

09 L4:  hur är de är du ni påe skogsgläntan nånting då? 

10  (0.7) 

11 P5:  näe inget nu 

Genom att patienten säger ”så dä så där” initierar han avslut av samtalsämne (rad 5). Samtidigt 

knäpper han händerna framför sig och nickar en gång vilket förstärker avslutet (rad 6-7). 

Logopeden svarar med en uppmärksammande markör (rad 6) som patienten speglar genom att 

nicka upprepade gånger (rad 8), och får således sista handlingen i samtalssekvensen. 

De exempel på avslut av samtalsämne från patienten som framkom i analysen förekom vid friare 

och mindre styrda delar av samtalet (icke-uppgiftsinriktade). Ett av utdragen (utdrag 8) 

exemplifierar en i samtalsmaterialet ofta förekommande avslutningssekvens där logopeden styrde 

avslutet men patienten fick sista turen. Övriga exempel visar däremot på när patienterna tog 

initiativ till avslut. I ett av dessa samtal där patienten initierade avslut fortsatte logopeden att hålla 

sig till samtalsämnet och tillät därmed inte patienten att styra. Icke-verbala signaler, till exempel 

medvetna gester, har i analysen räknats som sista turen vid avslut av samtalsämne. Avslutet kom 

oftare från patienten i friare delar av samtalet.  

Avdramatiserande uttryck 

Hos goda samtalsparters återfinns strategier för att personen med afasi inte ska förlora ansiktet 

(Simmons-Mackie & Kagan, 1999). Avdramatiserande uttryck är vanligt förekommande hos 
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logopederna i de inspelade interventionssamtalen med patienterna. I analysen framkom att det i 

huvudsak var logopeden som använde sig av avdramatiserande uttryck för att undvika att 

patienten förlorade ansiktet. 

Nedanstående utdrag (13) består av samtal mellan logopeden och patienten i en 

inledningssekvens av interventionstillfället. Patienten ska försöka förklara att han varit på 

afasigrupp på Oxen. Logopeden och patienten har i samtalet tillgång till papper och penna.  

Utdrag 13 

Samtal 5 mellan logoped (L4) och patient (P5).  

(7,05-8,00)  

01 L4:  hur har du haft det? 

02 P5:  jodå de har vart e (.) riktigt bra ha ju (.) ja åkt ner ((pekar med  

03  hela armen på någonting bakom logopeden)) (0.9) där (.) va heter de 

04  där? 

05 L4:  menar du Valvet? 

06  (1.0) 

07 P5:  näe  

08  (1.9) ((patienten fortsätter att peka bakom logopeden)) 

09 L4:  är de n- ä de: här i Järnsta du menar? ((pekar med tummen i samma  

10  riktning som patienten pekar)) 

11 P5:  jaa här (0.9) på ädus (.) heddes (3.3)((pekar mot samma vägg som 

12  tidigare och slår sedan handen i bordet en gång)) 

13 L4:  nej men de ä lugnt ((tar fram skrivpapper och lägger framför dem)) 

14 P5:  ja:a 

15 L4:  eh: har du vart i nån affär?  

16 P5:  näe näe↑ ((pekar två gånger med hela armen))  

17 L4:  nej nej 

18 P5:  här borta på (1.6) härus- 

19 L4:  på vårdcentralen?= 

20 P5:  =näe ni längre 

21  (1.6) 

22 L4:  m 

23  (2.3) ((patienten rör armarna som om han är ute och går))  

24 P5: här borta hos (1.0) här bo-= 

25 L4:  =menar du att du varit med Olena å: Anita: nån[stans?] 

26 P5:                                               [näe   ]   (.) här  

27  borta (0.8) här ˚bort˚= ((pekar igen)) 

28 L4:  =ja:: nu vet ja vad du menar va trög jag ä (.) [menar] du Oxen? 

29 P5:                                                [hm   ] 

30 P5:  ja ((pekar en gång i samma riktning som tidigare)) 

31 L4:  *˚jah˚* 

32 P5: [javisst förstå-] me ja komme nu 

33 L4:  [((skrattar))   ] 

Logopeden ställer en fråga (rad 1) vilken patienten inte lyckas svara på fullt ut (rad 2-3), till följd 

av ordmobiliseringsproblem (se tabell 1, patient 5). Ordmobiliseringsproblemen resulterar i en 

gissningssekvens. Patienten använder sig av gester när han ska göra sig förstådd. För att ge gesten 

en kommunikativ mening behöver den ske i en pågående aktivitet och bör ske i kombination med 

taluttryck (Goodwin, 2000). Gesterna i sig hjälper inte patienten i utdraget att tillfredsställande 

förmedla sitt budskap, då de inte sker i samband med tal (McNeill, 2000), vilket leder till att 

gissningssekvensen fortsätter. Logopeden avdramatiserar situationen (rad 13) som en respons på 
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att patienten visar frustration genom att dunka med handen i bordet (rad 11-12). Logopeden 

fortsätter därefter med att ställa följdfrågor (rad 15, 19 och 25). När logopeden kommer på vad 

patienten menar (rad 28) avdramatiserar hon situationen genom att säga ”va trög jag är”, och på 

så sätt tar på sig skulden för missförståndet. När logopeden skrattar (rad 33) kan det ses som en 

fortsättning på denna avdramatiserande sekvens. 

Utdraget nedan (14) visar en sekvens där patienten utför en skriftlig uppgift med minimala par 

(exempelvis bil – pil). När patienten tar tid på sig att svara responderar logopeden på detta genom 

att ge förstärkning. 

Utdrag 14 

Samtal 4 mellan logoped (L1) och patient (P4). 

(8,46-9,00)  

01 L1:  mm (3.1) om du skulle försöka säga det här ((logopeden pekar på  

02  papperet framför dem)) (1.4) va det står där 

03 P4:  aa  

04 L1:  mm 

05  (1.5) 

06 P4:  ehm ((patienten andas ut)) 

07  (1.2) 

08 L1:  du vet vad dä e (1.1) ja vet att du vet vad det e↑ för nåt= 

09 P4:  =aa= 

10 L1:  =aa↑ 

11  (.) 

Först kommer en fråga från logopeden (rad 1-2) som patienten får svårighet att besvara (rad 6). 

Det logopeden säger (rad 8) skulle kunna ses som avdramatiserande uttryck för att patienten inte 

ska förlora ansiktet. Logopeden orienterar sig mot att patienten vill men i situationen inte lyckas 

producera målordet. Det skulle kunna vara så att det finns en skillnad mellan den typ av 

bekräftande kommentar som exemplet visar på och den typ av avdramatiserande uttryck, till 

exempel solidaritetsstrategier, som vanligtvis förekommer mellan två samtalspartners i en 

vardaglig dialog (Brown & Levinson, 1987). Samtalet fortsätter efter utdraget med att logopeden 

och patienten gemensamt producerar målordet för uppgiften. 

Följande utdrag (15) är ännu ett exempel på där avdramatiserande uttryck används av logopeden i 

behandlings- och utvärderingssyfte. Logopeden syftar i inledningen av sekvensen tillbaka på en 

skriftlig uppgift. 

Utdrag 15 

Samtal 4 mellan logoped (L1) och patient (P4). 

 (16,10-16,25) 

01 L1:  a (0.9) men de här går fortare nu 

02  (0.9) 
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03 P4:  aa↑ 

04 L1:  de gör de 

05 P4:  aa 

06 L1:  eller hur de går fortare än de gjorde förut?  

07     (1.2) ((L1 tar av sig glasögonen, P4 tittar på L1)) 

08 L1:  de va dom här två som var så himla lika 

09 P4:  aa↑ 

10 L1:  mm↑ 

11  (1.3) 

12 P4:  aha↑ [a:↓] 

13 L1:      [mm ] 

14  (2.6) 

Utdraget börjar när logopeden inleder en mer återkopplande sekvens av uppgiften genom att säga 

”men det går fortare nu” (rad 1). Patienten responderar då instämmande (rad 3). Tolkningen kan 

göras att logopeden fortsätter denna förstärkning sina tre påföljande turer i samtalet (rad 4, 6 och 

8). Pausen (rad 7) skulle kunna ses som ett uteblivet medhåll från patienten. I situationen kan 

sekvensen tolkas som avdramatiserande för att undvika att patienten ska förlora ansiktet, särskilt 

när logopeden säger ”de va dom här två som va så himla lika” (rad 8). Samtidigt har denna 

bekräftelse (rad 1 och 6) en utvärderande funktion, där patienten kan bli medveten om sina 

framsteg, när logopeden påpekar att det går fortare att klara uppgiften nu än vad det tidigare 

gjort. 

I följande utdrag (16) samtalar deltagarna kring en muntlig uppgift, patienten använder papper 

och penna som hjälpmedel. Ett missförstånd uppstår som leder till att en reparationssekvens 

inleds. Logopeden uppmärksammar på ett avdramatiserande sätt att patienten inte har löst 

uppgiften i enlighet med instruktionen. Innan utdraget börjar har logopeden ifrågasatt ordet 

”trycksak” som patienten har skrivit. Patienten förklarar att ”trycksak” i det här fallet betyder 

”strömbrytare”. Under större delen av samtalet är båda samtalsdeltagarna fokuserade på pappret 

framför dem.  

Utdrag 16 

Samtal 2 mellan logoped (L2) och patient (P2). 

(45,02-45,40) 

01 L2:  ((andas in)) j- [nu] menar att man trycker på så att de  

02 P2:                 [ja] 

03 L2:  [så de börjar lysa] 

04 P2:  [ja en lampa ja   ] aa= 

05 L2:  =de va så: du tänkte ja okej ja: (.) ja fatta inte då nu förstår ja  

06  hur du tänker ja tänkte trycksak tänkte jag på (.) en bok eller  

07      [nåt sånt där va] men e: du tänker att man trycker ((trycker med  

08                                                    tummen mot bordet)) 

09 P2:  [ja:↑ ja: aja   ] 

10 L2:  på lampan? 

11 P2:  ja [just de] 

12 L2:    [ja: ja:] ja:↑ e de de ä d- du va du gjorde här va att du liksom 

13  tänkte på lampan å så skrev du nånting som hörde [ihop me de å] 

14 P2:                                                  [ja*haha ja* ] 
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15 L2:  de ä helt [okej] vet du 

16 P2:           [ja: ] 

17 L2:  men kommer du ihåg va de va vi s- vi gjorde då va vi egentligen  

18  gjorde d d de ä okej men va va de egentligen vi höll på me? 

19  (1.1) 

20 P2:  ja:a vi vi fich kom väl me ett a 

I utdraget kan logopedens uttalanden (rad 1, 3, 5-7, 10, 12-13) tolkas som en sammanfattning av 

patientens tankegång kring sitt svar på uppgiften. Patienten svarar bekräftande (rad 14). 

Logopeden fortsätter att avdramatisera missförståndet genom att påpeka att ”det är okej” men 

samtidigt signalera att patienten inte följt instruktionen när han kom fram till sitt svar (rad 15 och 

17). 

Följande exempel (17) visar en sekvens där logopeden på ett avdramatiserande sätt ifrågasätter 

patientens yttrande (bestående av perseverationer och stereotypa fraser). Uppgiften i 

interventionssessionen består av samtal kring bilder.  

Utdrag 17  

Samtal 3 mellan logoped (L3) och patient (P3)  

(20,33-21,12)  

01 P3:  ja de toker (.) titta de e bara tokit de ((lyfter upp kortet)) 

02 L3: m  

03  (1.3)((patienten lägger ner kortet på bordet)) 

04 P3:  äter (.) nej tot men a ˚titti tokit vem e de↑˚ 

05 L3:  ja (.) när du säjer (1.3) vem ä dä? ((logopeden pekar på kortet)) 

06 P3:  ja 

07 L3:  då frågar du ju nästan mej↑ ((logopeden pekar på sig själv)) 

08 P3:  a: 

09 L3:  vem e de? (0.9) jaa kan ja säja då de e en (.) ung ((pekar på   

10  kortet)) 

11 P3:  ˚man˚ 

12 L3:  en ung man de e vi överens om ((gör samtidigt en rörelse med handen  

13  som går från honom till patienten)) 

14 P3:  m ((på inandning))  

15  (1.7) 

16 L3:  ä sa du att han äter↑? 

17  (0.8) 

18 P3:  nää 

19 L3:  nej (0.7) det gör han inte↑  

20  (3.2) 

Patienten ställer en fråga till logopeden (rad 4). Dock är det osäkert om denna är menad som en 

fråga eller om det är en av patientens stereotypa fraser. Logopeden uppmärksammar denna fråga 

(rad 5) och ber patienten att tydliggöra om det är menat som en fråga till honom (rad 7). Detta 

ifrågasättande kan eventuellt upplevas som ansiktshotande för patientens positiva ansikte (Brown 

& Levinson, 1987). Logopeden inleder ett svar på frågan (rad 9) och inbjuder på så sätt patienten 

att också själv avsluta svaret på frågan (rad 11). Ytterligare en fråga ställs av logopeden (rad 16) 

och patienten svarar nekande (rad 18). Det kan bero på att ”äter” (rad 4) är en perseveration från 
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samtal kring en tidigare bild. Det logopeden gör (sekvensen i rad 9-18) kan vara hans sätt att 

avdramatisera ansiktshotet.  

Skratt förekommer hos alla medverkande, men i olika stor utsträckning. Ofta kan skrattet 

uppfattas ha en avdramatiserande funktion. Utdraget nedan exemplifierar detta i ett fritt samtal.  

Utdrag 18 

Samtal 6 mellan logoped (L5) och patient (P6).  

(13,59-14,40)  

01 L5:  har du några planer till helgen↑? 

02 P6:  mm↑ ((patienten nickar))  

03 L5:  ((logopeden nickar)) 

04 P6:  a=  

05 L5:  =kan du berätta? 

06  (2.5) ((patienten andas in, höjer pennan och sänker den, tittar sedan  

07  på logopeden och sedan på sin assistent))  

08 P6:  *hh HAHAHA [hahaha*  ] 

09 L5:            [*h he he*] ((justerar sittställningen)) 

10 P6:  nänänä vadavade bo bop. på de påkånde påpådes (4.7) ˚a˚ 

11  (17.6) ((ritar på pappret framför sig)) da 

12 L5: ä de: [kött↑?] 

13 P6:       [a↑    ] m↑ nä 

Logopeden ställer en fråga (rad 1) som hon sedan ber patienten att utveckla (rad 5). Patientens 

respons blir då att han först tittar snabbt på logopeden och sedan riktar blicken mot sin assistent 

(se tabell 1) och börjar då skratta (rad 8). Det kan vara ett sätt för honom att avdramatisera sitt 

kommande bristfälliga svar. Det skulle även kunna ses som en markering från patienten där han 

uttrycker att han är medveten om sina svårigheter att svara på frågan (Anward, 2003). När 

patienten skrattar (rad 8) kan det vara ett sätt för honom att förminska allvaret i situationen och 

göra den mer hanterbar (Wilkinson, 2007) vilket även kanske kan ses som att patienten försöker 

avdramatisera situationen. När logopeden stämmer in i skrattet (rad 9) samtidigt som hon ändrar 

sittställning, skulle det kunna ses som en ytterligare avdramatisering av situationen. Vidare kan det 

ses som att bidraget från personen med afasi förstärks genom kongruent överlappning från 

logopeden (Simmonds-Mackie & Kagan, 1999). 

I analysen framkom att det i huvudsak var logopeden som använde sig av avdramatiserande 

uttryck för att undvika att patienten förlorade ansiktet. Tolkningen gjordes att avdramatiserande 

uttryck i det inspelade samtalsmaterialet ofta riktades till att undvika att hota patienternas ansikte. 

Merparten av utdragen när logopeden avdramatiserade förekom i uppgiftsrelaterade sekvenser i 

samtalen. Skratt kan få en avdramatiserande funktion, vilket exemplifieras i utdrag 18. Det kan 

diskuteras huruvida skratt kan vara ett sätt för patienten att visa sig som kompetent 

samtalsdeltagare eller om det snarare gör samtalspartnern medveten om att patienten själv är 

medveten om sin inkompetens. Det kan även tänkas att det är ett uttryck för båda delarna.  
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Diskussion 

Sammanfattande diskussion 

Studien syftade till att undersöka interaktion vid intervention mellan logoped och person med 

afasi. Studien syftade även till att belysa fenomenen: riktning i samtal, gemensamt mål, avslut av 

samtalsämne och avdramatiserande uttryck utifrån patienternas funktionsnedsättning och 

logopedens roll som expert inom språk och tal. Vidare syftade studien till att undersöka om 

interaktionen skiljer sig beroende på om interventionen är uppgiftsinriktad eller icke-

uppgiftsinriktad. 

De inspelade samtalen utgörs oftast, men inte alltid, av både uppgiftsinriktade och icke 

uppgiftsinriktade delar. I friare (icke-uppgiftsinriktade) delar av interventionssessionerna är det 

möjligt att patienterna fick ökad möjlighet att påverka samtalets innehåll, genom att de tog mer 

initiativ till att styra riktningen i samtalen samt till att avsluta samtalsämnet. Att patienterna tog 

fler initiativ i de icke-uppgiftsinriktade delarna är kanske väntat då detta är något som ingår i 

”vardaglig” interaktion och det man faktiskt tränar i den typen av interventionssamtal. Under 

fenomenen riktning i samtal och avslut av samtalsämne har exempel lyfts fram, där bland annat en 

patient tog över rollen som samtalsledare, som skiljer sig från vad den tidigare forskningen säger 

om institutionella samtal och samtalsdeltagarnas roller.  

I uppgiftsinriktade delar av interventionssessionerna ansvarade logopederna för innehåll och 

utformning av uppgifterna. Eventuellt förväntades det inte att patienterna skulle ta initiativ till att 

styra riktningen i uppgiftsinriktade delar av samtalen. Däremot kan det anses viktigt att det i 

uppgiftsinriktade delar av interventionen skapas ett gemensamt mål, för att uppgiften ska bli tydlig 

för både logopeden och patienten. Logopedisk intervention är delvis inriktad på att konfrontera 

och arbeta med språkliga svårigheter hos patienten (Herbert et al., 2003), vilket i sin tur ofta 

innebär en risk att hota dennes positiva och negativa ansikte (Brown & Levinson, 1987). Att 

fokus i interventionssessionerna ligger på patienten, kan bidra till att avdramatiserande uttryck i 

huvudsak riktades till att undvika att hota patientens ansikte. Det kan även vara orsaken till att 

avdramatiserande uttryck i samtalsmaterialet ofta förekom i de uppgiftsinriktade delarna av 

interventionssessionerna. 

Logopeder har stort inflytande över hur den kliniska interaktionen utspelar sig (Simmons-Mackie 

& Damico, 2009), vilket även framkom i analysen. Gemensamt mål skapades i samtalen på olika 

sätt. Målen kunde vara övergripande för interventionssessionen eller avgränsade till en given 

uppgift i samtalet. I utdragen ses att logopederna var de som satte upp gemensamma mål, vilket 
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är i enlighet med det faktum att logopeden var ansvarig för samtalet genom dess institutionella 

karaktär. 

Funktionen av skratt kan i samtalsmaterialet inneha olika betydelser beroende på var i samtalet 

och från vem skrattet kommer. Skratt från logopeden kan ha en avdramatiserande funktion 

(utdrag 13), vara en markör genom kongruent överlappning (utdrag 19), vara ett sätt för 

logopeden att få lite betänketid (utdrag 7.2) eller en spontan reaktion på att något är roligt (utdrag 

7.3). För patienten kan skratt tänkas vara ett sätt att visa sig som kompetent samtalsdeltagare eller 

påvisa medvetenhet om sina språkliga svårigheter. Det kan även tänkas att det är ett uttryck för 

båda delarna. 

Metoddiskussion 

CA är en metod för att empiriskt studera interaktion. För att inte påverka innehållet i 

interventionssessionerna fick logopederna själva utforma interventionssessionerna. Vid ett av 

samtalen påpekade logopeden att de borde avsluta en skriftlig uppgift för att det blev tyst på 

inspelningen. Här kan eventuellt påvisas att anpassning av interventionsinnehållet förekom 

genom att logopeden valde att avsluta en uppgiftsorienterad del av interventionen för att gå 

vidare till en icke-uppgiftsorienterad del. Andra tecken på anpassning kan vara det faktum att 

flertalet av interventionssessionerna bestod av friare samtal, i vilka det förekommer verbal 

interaktion i större utsträckning. Därmed uteslöt eventuellt logopeden uppgiftsinriktade delar ur 

interventionen som inte genererar tal i samma omfattning som friare samtal. 

Vid interventionstillfällena blev patienterna både filmade och inspelade på ljudband. 

Videokameran stod relativt nära de medverkande och kan eventuellt ha påverkat dem under 

inspelningen, även om video- och ljudinspelning i stor utsträckning inte påverkar de 

medverkande under inspelningssituationer (Norrby, 2004). De medverkande i de inspelade 

interventionssessionerna tycktes inte påverkade av det faktum att de filmades. Det skulle kunna 

bero på att situationen är naturligt förekommande för dem i och med att den inte är skapad för 

inspelningen utan är en del av patientens intervention.  

Som tidigare nämnts gjordes urval av patienter av de medverkande logopederna, utifrån 

kriterierna att de har diagnosen afasi och att inspelningen gjordes vid enskild logopedisk 

intervention. Anledningen till detta var att författarna i största möjliga mån inte skulle påverka 

urvalet av medverkande personer med afasi och genom det få en så bred medverkandegrupp som 

möjligt. Därmed kan inte uteslutas att logopederna anpassade urvalet av medverkande patienter 

efter egna värderingar.  
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Det inspelade materialet studerades i sin helhet och därefter valdes relevanta fenomen ut och 

presenterades. Materialet är stort och kan belysas utifrån en mängd olika infallsvinklar. Val av 

utdrag och fenomen att titta på gjordes dels utifrån kunskaper inom området samt vad författarna 

ansåg relevant utifrån studiens syfte, som innefattar att belysa interaktion vid intervention. 

Fenomenen valdes för att belysa deltagarnas förhållningssätt till kontexten men även hur 

deltagarna förhåller sig till sina, i kontexten, givna roller. Deltagarna i studien orienterar sig mot 

rollerna i samtalen inom ramarna för den institutionella kontexten. Att de valda fenomenen anses 

relevanta utgår även utifrån antagandet att fenomenen är en beskrivning av vad som uppstår i 

interaktionen mellan deltagarna. Med relevant menas i detta sammanhang att fenomenen i studien 

(riktning i samtal, gemensamt mål, avslut av samtalsämne och avdramatiserande uttryck) är något 

som visat sig vara relevant för de medverkande och något de själva orienterat sig emot i samtalen. 

Samtalen blir även relevanta för de medverkande i och med att situationen och dess innehåll, som 

tidigare diskuterats, inte är konstruerade för studien utan är naturligt förekommande. Detta 

möjliggör att tolkningen av studiens data inte är en efterkonstruktion utifrån författarnas 

antaganden utan utvecklar det som de medverkande själva åstadkommit i interaktionen (Hutchby 

& Wooffitt, 2008). 

Slutsatser 

Efter analysen kan följande slutsatser dras. Logopeden tar oftast ansvaret för samtalet, men det 

framkom en antydan till att patienten tar mer initiativ att påverka riktningen i samtalet vid friare 

delar, såsom icke-uppgiftsinriktade delar av interventionen. Oftast satte logopeden målet i 

samtalet och tog därmed ansvar för att ett gemensamt mål skapades. Gemensamt mål skapades av 

logopeden i både uppgiftsinriktade och icke-uppgiftsinriktade delar av samtalen. I 

interventionssamtalen var det logopeden som oftast stod för ämnesbyten och avslut. Det 

framkom i analysen att patienten oftare avslutade samtalsämnet i icke-uppgiftsinriktade än i 

uppgiftsinriktade delar av interventionen. Avdramatiserande uttryck i samtalsmaterialet användes 

ofta i uppgiftsinriktade delar av interventionen och för att undvika att hota patientens ansikte, 

oavsett vem som avdramatiserade situationen. 

Framtida studier 

För framtida studier kan det vara intressant att se på de för studien utvalda fenomen i annan 

kontext. Exempelvis kan det vara av intresse att se huruvida interaktionen skiljer sig om 

samtalspartnern är en nära anhörig till personen med afasi, eller i ett institutionellt samtal där den 

professionella är från en annan yrkeskategori. Vidare hade det varit intressant att se hur 

interaktionen för de medverkande i studien hade yttrat sig om alla patienters 
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interventionssessioner innehållit både icke-uppgiftsinriktade och uppgiftsinriktade delar. I det 

avseendet hade det eventuellt varit möjligt att föra en diskussion kring skillnader till följd av 

patientens diagnos/språkliga svårigheter. Fler studier där man studerar interaktion vid 

afasiintervention med hjälp av CA behövs för att få ytterligare förståelse för logopedisk 

intervention, och därmed skapa en helhetsbild över området. 
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BILAGA I 

Transkriptionsnyckel  

(.) paus under 0,5 sek, mikropaus 

(0.6) paus mätt med tiondels sekund 

Vansinnigt emfatiskt tryck (stryks under eller kursiveras) 

Va:nsinnigt förlängning av föregående ljud 

Va:::nsinnigt ytterligare förlängning 

Fan- avbrutet ord 

[] överlappande tal 

= laching dvs yttranden sammanbundna utan paus 

°vansinnigt° sägs med svag röst 

VANSINNIGT  sägs med högre röst än normalt 

((buller)) metakommentar 

*vansinne* sägs med skrattande röst 

.ord .hja inandning föregår ord 

^hmm^ sägs med legatouttal (glidande uttal) 

Hh .hh utandning resp. inandning 

(vansinne) osäker transkription 

(x) (xx) (xxx) omöjligt att höra 

<vansinne> långsammare takt än vanligt 

>vansinne< snabbare takt än vanligt 

→ det kommer mera 

↑ stigande ton 

? frågeintonation 

↓ tydligt fallande ton 

 

 

Hämtat ur: 

Hutchby, I., Wooffitt, R. (2008). Conversation analysis: Principles, practices and applications. Cambridge: 

Polity Press, 2 uppl. 

Norrby, C. (2004). Samtalsanalys – så gör vi när vi pratar. Lund: Studentlitteratur. 
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BILAGA II 

Medgivandeblankett för medverkande patienter  

Intervention vid afasi 

- en samtalsanalytisk studie 

Ovanstående studie genomförs av logopedstudenterna Elsa Granberg och Marie Karlsson, från 

Hälsouniversitetet i Linköping. Handledare till studien är Christina Samuelsson och Charlotta 

Plejert. I studien är vi intresserade av att undersöka vad som händer i samtal mellan er och 

behandlande logoped. Vi skulle vilja spela in dig i samtal med logoped på ljud- och videoband 

under ett behandlingstillfälle. Du kommer därmed inte behöva lägga ner någon extra tid för att 

delta i studien. Vi närvarar inte under själva inspelningen. Du förväntas inte prestera något 

särskilt utan vi är intresserade av hur du agerar naturligt i behandlingssituationen. Vi är även 

intresserade av att ta del av information kring din afasi och din behandling hos logopeden. Denna 

information kommer att användas i uppsatsen. 

Med denna studie hoppas vi kunna öka vår kunskap om vilka konsekvenser afasi får för en 

individs språkliga kommunikationsförmåga. Vidare hoppas vi kunna få en bättre förståelse för 

vad som händer i samtalet mellan en person med afasi och logopeden vid behandlingssituationen.  

Medverkan i studien är helt ofarlig. Studien påverkar inte din behandling hos logopeden och du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande.  

Vi kommer att lyssna på ljudbanden och titta på videofilmerna och teckna ner det som sägs för 

fortsatta analyser. Endast personer som är direkt engagerade i denna forskning kommer att ha 

tillgång till banden. Alla uppgifter om dig avidentifieras och du kommer att ges ett kodnamn som 

genomgående kommer att användas i vår studie. Resultatet kommer att redovisas i en 

magisteruppsats vid Linköpings Universitet, som publiceras via e-press. Resultatet kan eventuellt 

komma att publiceras i vetenskapliga artiklar. 

Vid frågor om studien kontakta: 

Elsa Granberg  Marie Karlsson 
Tel: xxx                        Tel: xxx 
E-post: xxx                E-post : xxx  

Deltagares namn ……………………………………………………  

Personnummer ………………………………………………………  
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Tel …………….........  

Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i studien ”Intervention vid afasi 

– en samtalsanalytisk studie”. Ansvarig logoped har förklarat målsättningen med undersökningen 

för mig och i vilken utsträckning jag ska delta. Jag är medveten om att jag kan avbryta 

undersökningen utan att det på något sätt påverkar min behandling.  

Jag godkänner även att inspelningarna får användas vid presentationen av den färdiga uppsatsen, 

där endast personer som är involverade i examinationen deltar.  

Ja    Nej  

 

………………………………………… ……………………………………  

Deltagares namnteckning   Ort och datum 
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BILAGA III 

Medgivandeblankett för  medverkande logopeder  

Intervention vid afasi 

- en samtalsanalytisk studie 

Ovanstående studie genomförs av logopedstudenterna Elsa Granberg och Marie Karlsson, från 

Hälsouniversitetet i Linköping. Handledare till studien är Christina Samuelsson, institutionen för 

klinisk och experimentell medicin (IKE), och Charlotta Plejert, institutionen för kultur och 

kommunikation (IKK). I studien är vi intresserade av att undersöka vad som händer i samtal 

mellan dig och din patient. Vi skulle vilja spela in ert samtal på ljud- och videoband under ett 

behandlingstillfälle. Vi närvarar inte under själva inspelningen. Studien bör inte förändra ditt val 

och utförande av behandling utan vi är intresserade av hur du agerar naturligt i 

behandlingssituationen. 

Med denna studie hoppas vi kunna öka vår kunskap om vilka konsekvenser afasi får för en 

individs språkliga kommunikationsförmåga. Vidare hoppas vi kunna få en bättre förståelse för 

vad som händer i samtalet mellan en person med afasi och logopeden vid behandlingssituationen.  

Medverkan i studien är helt ofarlig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.  

Vi kommer att lyssna på ljudbanden och titta på videofilmerna och teckna ner det som sägs för 

fortsatta analyser. Endast personer som är direkt engagerade i denna forskning kommer att ha 

tillgång till banden. Alla uppgifter om dig avidentifieras och du kommer att ges ett kodnamn som 

genomgående kommer att användas i vår studie. Resultatet kommer att redovisas i en 

magisteruppsats vid Linköpings Universitet, som publiceras via e-press. Resultatet kan eventuellt 

komma att publiceras i vetenskapliga artiklar. 

Vid frågor om studien kontakta: 

Elsa Granberg  Marie Karlsson 
Tel: xxx    Tel: xxx 
E-post: xxx   E-post : xxx 

Logopedens namn ……………………………………………………  

Tel …………….........  
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Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i studien ”Intervention vid afasi 

– en samtalsanalytisk studie”. Jag har förklarat målsättningen med undersökningen för deltagande 

patient och i vilken utsträckning denne ska delta. Jag är införstådd med att patienten har rätt att 

avbryta inspelningen om denne önskar. 

Jag godkänner även att inspelningarna får användas vid presentationen av den färdiga uppsatsen, 

där endast personer som är involverade i examinationen deltar.  

Ja            Nej  

 

……………………………………………     ……………………………………  

Logopedens namnteckning                  Ort och datum 

 


