
 
 

 

 
 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Kandidatuppsats i logopedi, 15 hp 

Vårterminen 2011 

ISRN LIU-IKE/BSLP-G--11/008--SE 

 
 
 
 
 
 
 

Att säga det med ord eller bild 
En kvalitativ jämförande studie mellan talad kommunikation och 

kommunikation stöttad av samtalsmatta för personer med Multipel 

Skleros 

 

 

 
 
 
 

Nina Arvidsson Schloenzig 
Isabelle Örneholm 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Kandidatuppsats i  logopedi, 15 hp 

Vårterminen 2011 

ISRN LIU-IKE/BSLP-G--11/008--SE 

 
 
 
 
 
 
 

Att säga det med ord eller bild 
En kvalitativ jämförande studie mellan talad kommunikation och 

kommunikation stöttad av samtalsmatta för personer med Multipel 

Skleros 

 

 

 

 
 
 

Nina Arvidsson Schloenzig 
Isabelle Örneholm 

 
 
 

 
 
 

Handledare:  
Janna Ferreira 



 
 

Sammanfattning 

  MS, multipel skleros, är en neurologisk sjukdom som kan leda till 

kommunikationsrelaterade problem. Personer med MS kan därför tänkas vara i behov av olika 

former av kommunikationshjälpmedel. Samtalsmatta är ett visuellt och bildbaserat 

kommunikationshjälpmedel som avser att underlätta för personer att visa åsikter och göra val.    

 Syftet med denna studie är att utreda samtalsmattans effekt på kommunikation med 

personer med MS. Frågeställningarna rör huruvida samtalseffektiviteten påverkas av 

samtalsmattan, vilka för- och nackdelar samtalsmattan kan ha jämfört med verbal 

kommunikation och hur deltagarna uppfattar användandet av samtalsmattan. 

 För att utreda detta har en kvalitativ metod använts. Två personer med MS har deltagit i 

två samtal, ett med samtalsmatta och ett med endast verbal kommunikation. Samtalen har 

sedan utvärderats via bedömningsinstrumentet Effectiveness Framework of Functional 

Communication (EFFC) för att ge ett mått på samtalseffektivitet. Deltagarna har även 

genomgått en återkopplande intervju där de har fått beskriva sin upplevelse av de olika 

kommunikationsformerna. Resultatet för studien visade på högre samtalseffektivitet i de 

talade samtalen, vilket även var den kommunikationsform som deltagarna prefererade. I 

vidare analys framkom dock fördelar med samtalsmattan gällande att de samtalen blev mer 

strukturerade och centrerade till det aktuella samtalsämnet. 

 I diskussionen berörs fördelar och nackdelar med strukturerade samtal. Struktur kan 

underlätta genom att ge en ram för samtalet, men kan samtidigt kännas begränsande för 

individen. Uppfattningen av samtal kan även påverkas av tidigare samtalsvanor och de 

förväntningar som samtalspartnern har på samtalet. Författarna drar slutsatsen att de som 

ämnar använda samtalsmatta kan nyttja de fördelar som en ökad struktur medför, men måste 

samtidigt vara medvetna om individens förväntningar och behov.  
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Inledning 

 Samtalsmatta är ett relativt nytt kommunikationshjälpmedel utformat av Joan Murphy 

1998 (Murphy & Cameron, 2007). Sedan dess har effekten av samtalsmattan studerats för fler 

patientgrupper, bland annat för personer med demens (Murphy, Gray & Cox, 2007), 

Huntingtons sjukdom (Ferm, Sahlin, Sundin & Hartelius, 2010) och för personer med 

kognitiv nedsättning (Murphy & Cameron, 2008). Forskning om personer med Multipel 

Skleros (MS) finns inte rapporterad i samma utsträckning. Författarna till denna studie ser en 

nytta av att vidare utforska samtalsmattans effekt för personer med MS då sjukdomen kan 

leda till flera former av kommunikationsrelaterade problem, exempelvis dysartri (Fagius, 

Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg, 2007), impressiva och expressiva språkproblem 

(Mackenzie & Green, 2009), samt problem inom andra kognitiva förmågor med relevans för 

kommunikation (Levander, 2000). Enligt Heister Trygg, Anderson, Hardenstedt & Sigurd-

Pilesjö (2009) kan personer med MS, på grund av det vida spektrat av möjliga 

kommunikationsproblem, behöva omfattande hjälpmedelsinsatser för att underlätta 

kommunikation. Personer med MS kan vara en möjlig användargrupp av samtalsmatta. 

Tidigare studier med samtalsmatta har ofta baserats på utomstående bedömning av samtalen. 

Det kan därför vara av intresse att undersöka hur brukarna själva upplever användandet av 

samtalsmatta.  

 

Bakgrund 

Multipel Skleros (MS) 

 MS, multipel skleros, är en neurologisk autoimmun sjukdom där immunförsvaret 

angiper den vita vävnaden i det centrala nervsystemet (CNS) (Piehl & Olson, 2007). 

Vid MS går de vita blodkropparna från blodbanan ut i nervvävnaden och angriper 

nervtrådarnas fettrika skikt, myelinet. Myelinet agerar som nervens isolering och när det bryts 

ner uppstår en inflammation inom det påverkade området. Myelinet kan dock återbildas vilket 

får till följd att inflammationen avstannar. En period av nedsatt nervfunktion fram tills den 

återkommit benämns som ett skov (Piehl & Olson, 2007). Med tiden innebär dock 

degenerationen av myelinet att nervtrådarna förstörs och ärrvävnad bildas (Eriksson, 2007). 

 Sjukdomsförloppet skiftar mer vid MS än vid andra neurologiska sjukdomar (Piehl & 

Olson, 2007). I stort sett kan skadorna uppkomma varsomhelst och i olika stor grad i CNS, 

vilket medför att sjukdomsförlopp och symtom mellan personer skiftar mycket (Levander, 

2000).  
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Olika former av och sjukdomsförlopp vid MS 

 Det finns fyra huvudgrupper av MS;  skovvist förlöpande, sekundär progressiv, primär 

progressiv och benign. För de med skovvist förlopp uppstår försämringar periodvis. Symtom 

vid skov varierar beroende på var i nervsystemet den inflammatoriska reaktionen uppträder. 

För de med skovvist förlöpande MS, kan sjukdomen efter en tid övergå i sekundär progressiv 

MS. Då framträder inte skoven så tydligt eller så försvinner de helt. Istället sker en 

kontinuerlig försämring. Vanligt är att gångfunktionen försämras med en ökande svaghet i 

musklerna och att benen domnar. Vid primär progressiv MS utvecklas inte sjukdomen via 

skov. Det blir istället en successiv försämring av neurologiska funktioner som påminner om 

den vid sekundär progressiv MS redan från sjukdomens debut. Den fjärde gruppen är benign 

MS. Denna form är godartad med få skov och bevarade neurologiska funktioner även när 

individen har haft sjukdomen i många år (Piehl & Olson, 2007). 

 

Allmänna och kommunikationsrelaterade symtom vid MS 

 Ett allmänt förekommande symtom för personer med MS är en onormal trötthet, även 

kallad MS-trötthet. Tröttheten kan upplevas både som psykisk och fysisk och uppstår 

huvudsakligen utan samband med övriga symtom. Personen kan även uppleva att det går 

långsamt att tänka och att röra sig (Fagius et al., 2007). 

 Motorisk påverkan är vanligen ett utav de första symtomen och uppträder som en 

generell svaghet i kroppens extremiteter. En vanlig sensorisk nedsättning rör syn då en 

påverkan på synnervens optiska fibrer kan orsaka dubbelseende, grumlig syn och yrsel. 

Problem med hörsel är en annan sensorisk nedsättning som kan uppstå till följd av MS 

(Levander, 2000). 

 Ett flertal kognitiva funktioner kan påverkas av MS, även om kognitiv påverkan inte 

tillhör de vanligaste symtomen (Fagius et al., 2007). Gällande minne, påverkas framförallt 

korttidsminnet (Fagius et al., 2007) och arbetsminnet (Levander, 2000). Det blir även en 

försämring av förmågan att kunna hålla kvar uppmärksamhet och koncentration som också 

kan påverka minnesförmågan (Fagius et al., 2007). Tidigt i sjukdomen kan personer med MS 

ha sämre förmåga för abstrakt tänkande (Levander, 2000).  

 Angående kommunikationsrelaterade förmågor kan såväl talet som språkliga impressiva 

och expressiva förmågor påverkas av MS. Det förefaller dock som att språket försämras på ett 

allmänt plan snarare än en specifik försämring i  impressiv eller expressiv språklig förmåga 

(Mackenzie & Green, 2009). Beträffande talpåverkan kan dysartri förekomma. Talet vid 
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dysartri vid MS kännetecknas av att talet blir långsammare, mer trögt, stötigt och med en 

annorlunda betoning på stavelserna. Detta förklaras av svårigheter att kontrollera luftflödet, 

vilket gör att vissa stavelser får mer luft och betoning än andra. Problem av afatisk karaktär är 

ovanligare (Fagius et al., 2007). Det kan dock bli problem med korrekt benämning av ting 

(dysnomi) (Levander, 2000), och språklig uttrycksförmåga (Mackenzie & Green, 2009).  Läs- 

och skrivförmågan kan försämras på grund av att associerande förmågor är påverkade. Detta 

kan gälla såväl skador på synnerven som mer allmänna kognitiva nedsättningar (Levander, 

2000).  

 MS kan leda till problem inom både närkommunikation och fjärrkommunikation. 

Närkommunikationen rör förmågan att samtala med omgivningen. Fjärrkommunikation rör 

kommunikation över längre distanser som till exempel att skriva och tala i telefon. Detta 

innebär att hjälpmedelsbehovet och behovet av stödjande insatser hos dessa personer kan vara 

omfattande (Heister Trygg et al., 2009).      

 

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK)  

 För personer med svårigheter att kommunicera finns hjälpmedel att tillgå i form av 

assisterande material och strategier, även kallat AKK (Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation). En form av AKK rör hjälpmedel som använder bilder och symboler till 

hjälp. Denna form kallas även för GAKK (Grafisk AKK). Bilder kan fylla olika 

kommunikativa syften, förutom att agera som ett alternativ för tal. Symboler kan stödja 

förståelse och minne då de är mindre abstrakta än ord och kan symbolisera mer information. 

De kan även tillhandahålla en strukturerad ram för individen för att underlätta att berätta och 

organisera ett yttrande (Heister Trygg, 2005). Brukaren måste dock vara motiverad att 

använda medlet, samt ha erfarenhet och färdighet nog att kunna uttrycka sig på bästa sätt. 

Redskapet medför ofta en begränsad uttrycksförmåga och kan behöva kompletteras eller 

kombineras med andra hjälpmedel (Heister Trygg et al., 2009).  

 Vi har alla olika mål med vår kommunikation som måste tas i beaktande vid 

användande av AKK-hjälpmedel. Förutom att uppnå våra önskningar och behov, använder vi 

kommunikation för att uppnå social närhet, informationsutbyten och social etikett (Light, 

1997). Light (1997) kritiserar att många personer som använder AKK-medel idag främst 

tillfrågas om sina önskemål och behov. Detta kan innebära att samtalspartnerna inte lyssnar på 

och reflekterar över AKK-användarens svar. Målet att tillgodose önskemål och behov uppnås 

då på bekostnad av målet av social närhet.  
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Samtalsmatta 

 Samtalsmattan är ett lågteknologiskt bildbaserat kommunikationshjälpmedel som ska 

underlätta för förståelse och för att kunna ge respons på ett mer effektivt sätt (Murphy och 

Cameron, 2008). Samtalsmattan kan även vara ett medel för att öka en individs delaktighet 

genom att använda den för att identifiera mål och prioriteringar. En person kan även delge 

information om sig själv, vilket kan ligga till grund för utformningen av mål och 

interventioner (Bornman & Murphy, 2006). Samtalsmattan stödjer samtalsprocessen och ska 

användas i kombination med andra kommunikationsformer, till exempel tal, icke-verbal 

kommunikation och andra låg- och högteknologiska kommunikationshjälpmedel (Murphy & 

Cameron, 2007). Samtalsmattan är således inte avsedd att utgöra ett substitut för tal, men kan 

anses vara ett underlättande hjälpmedel till personer med försvårat tal (Murphy, Tester, 

Hubbard, Downs & MacDonald, 2005). Konceptet utvecklades urspungligen 1998 av Joan 

Murphy i ett forskningsprojekt runt kommunikationshjälpmedel där personer med cerebral 

pares fick testa olika former av samtalshjälpmedel. I studien framkom att samtalsmattan var 

ett gott sätt att kunna reflektera och klart uttrycka åsikter (Murphy & Cameron, 2007). 

 

Samtalsmattans upplägg och metod 

 Materialet till samtalsmattan kan tillverkas på egen hand och består av en matta och tre 

uppsättningar bildsymboler; huvudämnet, frågeställningar och en visuell skala. 

Huvudämnena är de områden som diskuteras i samtalet. Dessa ämnen delas sedan upp i ett 

antal frågeställningar som relaterar till huvudämnet. Den sista bilduppsättningen är sedan den 

visuella skalan som placeras högst upp på mattan och visar en gradering av åsikten. Antalet 

grader på denna skala och typen av bilder anpassas efter förmågan hos personen som ska 

samtala och inriktningen på samtalet. Samtalet går sedan till så att den som leder samtalet 

introducerar huvudämnet och placerar tillhörande bildsymbol på mattan. Efter detta samtalar 

man om de olika frågeställningarna, där den som använder samtalsmattan indikerar vart på 

den visuella skalan ämnet ska placeras. Efter att en bild har lagts på plats verifierar den som 

leder samtalet att bilden har hamnat rätt. När ett ämne har diskuterats klart och alla bilder har 

placerats på mattan, går den som leder samtalet åter igenom placeringen på korten och 

försäkrar sig om att de representerar användarens åsikter. Om personen som använder 

samtalsmattan vill lägga till eller utveckla något finns möjlighet att utveckla samtalet via en 

diskussion med submatta. Submattan är uppbyggd på samma sätt som samtalsmattan och går 

till så att det ämne som ska utvecklas förs över dit, där man fördjupar sig i just det ämnet. Till 
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submattan kan färdigproducerade bilder användas, men det bör även finnas tomma bilder där 

möjlighet ges att lägga till något nytt. Det bör i allmänhet alltid finnas tomma bilder i 

anslutning till samtalet med samtalsmatta. Dessa kan användaren skriva och rita på eller på 

annat sätt indikera vad som ska finnas på lappen. Då användaren lagt till det han eller hon 

önskar och bekräftat mattan, rekommenderas det att mattan fotograferas för framtida 

genomgång eller jämförelse (Murphy & Cameron, 2007). 

 

 

Figur 1. Samtalsmattans upplägg 

 

Tidigare forskning runt samtalsmatta 

 I publicerad forskning angående samtalsmattan som kommunikationshjälpmedel har 

flera fördelar lyfts fram. En fördel är att stora ämnen kan delas upp i mindre och individuellt 

mer hanterbara underkategorier. Vidare stödjs minnet av bilderna då de fysiskt är kvar medan 

ord, efter att de uttalats, försvinner. En annan fördel med bildsymbolerna är att de är mindre 

abstrakta och därför lättare att hantera (Murphy et al., 2005). Negativa aspekter som lyfts och 

som måste beaktas av den som avser att använda samtalsmattan är att den som deltar i samtal 

med samtalsmatta delvis är bunden till det vokabulär som finns tillgängligt. Detta medför en 

risk att samtalet i för hög grad leds av den som utformar materialet och väljer ämnen. Det är 

viktigt att inse denna risk och försöka minimera den effekt som samtalsledaren har på 

samtalet. Ett sätt kan vara att utforma vokabulär med hjälp av multipla informanter, men även 

att kritiskt kunna granska resultatet av samtalsmattan. För att göra detta behövs en mer 

noggrann dokumentation av samtalet där samtalsledarens beteende kan bedömas och hänsyn 

kan tas till de övriga signaler som användaren ger och som inte kan uttryckas via 

samtalsmattan. Förutom bilddokumentation kan även videodokumentation vara bra (Brewster, 

2004). Då samtalet med samtalsmatta ofta kompletteras med andra former av kommunikation 
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är det viktigt att dessa också dokumenteras för att mattan i efterhand ska tolkas korrekt 

(Murphy et al., 2005). 

 Ett bedömningsinstrument som använts för att utvärdera samtalsmattan är Effectiveness 

Framework of Functional Communication (EFFC). EFFC används för att analysera 

samtalseffektivitet genom bedömning av ett antal aspekter (Murphy et al., 2007). I en studie 

av Murphy et al. (2007) gällde dessa aspekter; deltagarens förståelse för det diskuterade 

ämnet, samtalsledarens förståelse för deltagarens åsikter, deltagarens förmåga att kunna 

hålla sig till det diskuterade ämnet och deltagarens engagemang gentemot samtalsledaren 

och inför uppgiften. Var och en av EFFC-aspekterna poängsätts enligt en femgradig skala från 

0 – 4 där varje skalsteg representerar hur väl samtalet överensstämmer med de kriterier som 

läggs till varje EFFC-aspekt. Murphy och Cameron (2008) sökte säkerställa interbedömar-

reliabilitet i EFFC-analysen genom ett väl beskrivet analysförfarande. Först rekommenderas 

att undvika allt för komplexa bedömningsuppgifter och att utforma klara definitioner för vad 

bedömningen ska grundas på. Vidare bör den faktiska bedömningen ske i en liknande miljö. 

Bedömningsförfarandet initieras via individuell och oberoende bedömning följd av gemensam 

diskussion där bedömarna förklarar och motiverar sina val. I ett sista steg justeras 

bedömningarna för att uppnå samförstånd mellan bedömarna (Murphy och Cameron, 2008). 

 

Samtal 

Samtalets mål, struktur och upplägg 

 Målet för ett samtal kan styra inriktningen på det. Det kan finna flera mål och en 

uppdelning är i relation och uppgift. Dessa kan antingen vara i balans med varandra eller 

genom att ett mål får större fokus. Det uppgiftsinriktade samtalet centreras kring det praktiska 

syftet för samtalet och mindre vikt läggs vid social närhet. Med relation som mål fokuseras 

istället samtalet på att upprätta och vidmakthålla en kontakt mellan samtalspartnerna (Lindh 

& Lisper, 1990).  

Kylén och Vestlund (1978) benämner samtal med klart syfte att samla information, som 

intervju. Intervjun är mer strukturerad och innebär ofta att samtalsutrymmet inte är jämnt 

fördelat mellan deltagarna (Kylén & Vestlund, 1978). Den ojämna balansen mellan deltagarna 

grundar sig i att de i intervjun har olika roller. Den som tar rollen av intervjuare utformar 

samtalet och styr vad som ska diskuteras. Den intervjuade förväntas besvara frågorna så att 

intervjuaren kan få ut den information som eftersöks. Upplägget och frågorna kan däremot ge 

mer eller mindre frihet för den intervjuade att berätta och formulera sig fritt (Lantz, 2007). 
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Gällande frågeställningar går det att skilja på öppen och sluten frågeställning. Öppna frågor 

tillåter respondenten att utveckla och förklara relativt fritt, medan den slutna frågan har ett 

antal givna svarsalternativ (Dillman, 2007). Enligt Häger (2007) ökar slutna frågor risken för 

att respondenten berättar mindre och kan ge intervjuaren en dominerande position i samtalet. 

Dillman (2007) anser dock att det även finns risker med öppna frågeställningar. Dels kan 

sådana frågor ofta bli komplexa och att respondenten då kan uppfatta frågan som svår. En 

annan risk är att respondenten inte ger den typ av information som är relevant för syftet för 

intervjun, eller att informationen blir svårtolkad för den som ska organisera innehållet. 

 Strukturerade samtal, såsom intervjuer, kan av samtalspartnern upplevas såväl 

underlättande som hindrande. En klar struktur kan hjälpa individen att samla och organisera 

information på ett meningsfullt sätt samt underlätta för memorering och fördjupning. Hur 

individen uppfattar detta avgörs däremot mycket av de förväntningar som denne har inför 

samtalet. Förväntningarna byggs på individens tidigare samtalsvanor och vad denne anser är 

traditionell samtalsform. Om individen är van att ha och förväntar sig fritt utrymme för 

associationer och spontantal, kan ett strukturerat samtal kännas begränsande. På grund av 

detta måste nyttan med struktur balanseras med vikten av ett öppet samtalsklimat (d’Elia, 

2004). 

   

Samtal och funktionshinder i koppling till MS  

 Yorkstone, Baylor, Klasner, Deitz och Dudgeon (2007) utförde en kvalitativ studie med 

åtta vuxna personer med MS som diskuterade viktiga aspekter runt kommunikation. Studien 

visade att personerna värderade samtal utifrån många olika aspekter. Deltagarna lyfte upp att 

ett gott samtal förelåg när det var enkelt att delta i samtalet och formen möjliggjorde hög grad 

av självförtroende och känsla av duglighet. Om samtalets mål kunde nås värderades samtalet 

också som bättre. Flera deltagare i studien påpekade dock att flera faktorer kopplade till MS 

kunde påverka hur effektivt samtalet blev. Fysiska faktorer såsom smärta och trötthet 

påverkade koncentrationsförmågan och förståelsen, medan kommunikationsrelaterade 

problem såsom svårigheter att finna ord kunde påverka förmågan att uttrycka sig. I studien 

framkom att det som värderades högst var den personliga relation som uppstod i samtalet, 

vilken värderades högre än att nå målet för samtalet (Yorkstone et al., 2007). 
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Samtalet som del i kvalitativ forskning 

 Det finns fler metoder som kan användas för att utvärdera innehållet i samtal och 

intervjuer när dessa utgör en del i kvalitativ forskning. Innehållsanalysen möjliggör för 

forskaren att kunna analysera materialet genom att tematisera och organisera innehållet. En 

form av innehållsanalys är meningskoncentrering. Målet med meningskoncentrering är att 

reducera materialet från en intervju till mindre relevanta enheter och omformulera dessa till en 

deskriptiv sammanställning. Analysen sker i fem steg där forskaren först går igenom 

materialet i helhet, sedan lyfter ut relevanta meningsenheter, organiserar dessa i centrala 

teman, gör dem relevanta för syftet med studien och slutligen sammanställer detta i en 

deskriptiv utsaga (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 När datainsamling och observation används i kvalitativ forskning blir det relevant att 

utreda hur väl mängden och bearbetningen av insamlad data är tillräcklig för att uppnå målet 

med studien. Ett viktigt begrepp gällande detta är mättnad. Mättnad kan anses ha uppnåtts då 

det inga nya insikter framkommer av vidare insamling eller kodning av data (Carlsson, 1996).  

  

Syfte och frågeställningar 

 Syftet med denna studie är att jämföra kommunikation där kommunikationshjälpmedlet 

samtalsmatta använts som stöd med samtal helt baserade på verbal kommunikation för 

personer med MS. Följande frågeställningar har framtagits för att täcka detta syfte. 

 Påverkar, och i så fall hur påverkar, samtalsmattan samtalseffektiviteten? 

 Vilka, om några, fördelar och nackdelar finns med samtalsmatta i jämförelse med 

verbal kommunikation gällande kommunikationssituationen i samtal?  

 Hur uppfattar deltagarna i studien kommunikationen med samtalsmatta som stöd i 

jämförelse med enbart verbal kommunikation? 

 

Metod 

Urval 

 För att hitta deltagare till denna studie kontaktades Neurologiskt Handikappades 

Riksförbund, neurologiska kliniker, kommun, habiliteringsavdelningar samt andra 

instutitioner med inriktning på tal och språk i Östergötlands och Kalmar läns landsting. 

Studien baserades på ett tillgänglighetsurval med nedan angivna inklusionskriterier. 

Bedömning om deltagarna uppfyllde dessa krav gjordes av författarna till denna studie vid det 



9 

 

initiala mötet med deltagarna och då genom samtal och provgenomgång med samtalsmatta. I 

studien deltog två personer. 

  

Inklusionskriterier 

 Deltagaren ska ha diagnostiserats med Multipel Skleros samt angivit någon form av 

kommunikationsrelaterat problem kopplat till sjukdomen. Vidare ska personen även ha en 

tillräcklig visuell förmåga att kunna hantera samtalsmattan. 

 

Deltagarna 

 Nedan anges den information som deltagarna angav gällande sin MS och de problem de 

har som kan kopplas till sjukdomen. Översiktlig information återfinns i tabell 1. 

 

Deltagare K 

K är en 50 år gammal kvinna med MS av typen sekundär progressiv. Sjukdomen bröt ut 

för 24 år sedan och har sedan dess resulterat i ett okänt antal skov. De främsta besvär som K 

anger i relation till sjukdomen rör motorisk förmåga för ben, ögonmotorik samt en generell 

fysisk trötthet. Hon anger även vissa, om än mindre, problem med minnet. K upplever 

kommunikationsrelaterade problem som främst rör expressiv förmåga och då specifikt att 

hitta ord. Hon berättar att hon får använda olika strategier för att hitta rätt ord men att detta 

inte alltid är tillräckligt. När problem uppstår upplever hon att talet kan staka sig. Det finns 

dock inga problem av dysartrisk typ och heller inga upplevda problem med impressiv 

förmåga. K har innan studiens genomförande inte använt sig av någon form av 

kommunikationshjälpmedel. 

 

Deltagare M 

 M är en 62 år gammal man med diagnosen sekundär progressiv MS, vilken bröt ut för 

tio år sedan. M anger att de främsta problemen runt sjukdomen rör allmänna motoriska 

nedsättningar och en generell fysisk trötthet. Han upplever sig ha problem med balansen och 

kan inte gå utan stöd. Han anger även att det kan finnas vissa kognitiva svårigheter kring 

minne och förståelse då informationsmängden är för stor. 

Angående kommunikation nämner M problem relaterat till såväl impressiv som 

expressiv språkförmåga. Impressivt kan kommunikation kännas problematisk när det är för 

många kommunikatörer inblandade. Gällande expressiv förmåga kan det vara svårt att hitta 
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ord. Ibland upplever M även att han kan tappa stavelser i ord. Talkommunikation under längre 

tid kan upplevas som tröttsamt. Han menar dock att varken de impressiva eller expressiva 

problemen är av sådan typ att det blir några större besvär med kommunikationen. M har innan 

studiens genomförande inte använt sig av någon form av kommunikationshjälpmedel. 

 

Tabell 1. Data om deltagarna 

Deltagarkod Kön Ålder (år) MS- typ Antal år med 

MS-diagnos 

K Kvinna 50 Sekundär 

progressiv 

MS 

24 

M Man 62 Sekundär 

progressiv 

MS 

10 

 

Etiska överväganden 

 Deltagarna i studien informerades skriftligen och muntligen om studiens upplägg och 

syfte, samt lämnade skriftligt godkännande för deltagande i studien. De informerades om att 

deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. De fick även information om att 

fotografier och inspelat material endast skulle hanteras av behöriga personer och inte 

användas utan tillstånd från deltagarna. För att kunna försäkra integritet och anonymitet 

kodades deltagarna och uppgifter, vilka skulle kunna röja deltagarnas identiteter, utelämnades 

i uppsatsen. 

 

Material 

 Materialet runt samtalsmattan bestod av en mörk textilmatta, tre uppsättningar bildkort 

samt två bildkort för att symbolisera ”ja” och ”nej”. För att möjliggöra att deltagaren skulle 

kunna lägga till och utveckla ämnen iordningställdes även tomma vita lappar på vilka 

deltagaren kunde rita eller skriva. Mattan hade måtten 57×38 cm och var av sådant material 

som tillät att kardborreband kunde fästas, tas bort och återfästas på ytan. Till mattan användes 

tre uppsättningar bildkort; den visuella skalan som omfattade tre kort i storleken 8×8 cm, 

huvudämnena som omfattade tre kort i storlek 6×6 cm samt frågeställningarna som omfattade 

30 (10+8+12) kort i storleken 6×6 cm. Bilderna hämtades från programmet BoardMaker 

(Mayer-Johnson™, 1981-2008) och laminerades för bättre hållbarhet. Slutligen fästes 
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kardborreband på baksidan av korten för att tillåta att korten kunde förflyttas på 

samtalsmattan. 

 För att kunna genomföra analys av de efterföljande intervjuerna och för att underlätta 

informationsupptagning filmades alla möten mellan författarna och deltagarna. Till detta 

användes en digital filmkamera av märke Sony, modell Sony Handcam DCR-SR35. För att 

kunna analysera samtalsmattorna fotograferades dessa med en digitalkamera av märke Canon, 

modell Canon Digital Ixus 95 IS. 

 

Tillvägagångssätt  

 För att ge deltagarna en möjlighet att kunna jämföra kommunikation med och utan 

samtalsmatta, fick de vid två olika tillfällen delta i samtal av vilka ett var med och ett utan 

stöd av samtalsmatta. Samtalen utvärderades utifrån grad av samtalseffektivitet med 

utvärderingsinstrumentet EFFC. Förutom detta fick även deltagarna utvärdera sina 

upplevelser i en återkopplande intervju som genomfördes i anslutning till sista mötet. 

Samtliga möten mellan deltagare och författare tog plats i liknande lokaler som var fria från 

yttre störningsmoment. Det var författarna till denna studie som deltog i och ledde alla samtal 

och intervjuer. För att motverka att deltagaren skulle referera till tidigare angiven information 

var det däremot inte samma författare som ledde det talade samtalet som samtalet med 

samtalsmatta. Under samtalen var deltagaren ensam med en författare i lokalen. I den 

återkopplande intervjun deltog däremot båda författarna tillsammans med deltagaren. Alla 

samtal och intervjuer filmades med en stationär digitalkamera på stativ, vilket innebar att 

ingen extra person behövde närvara för filmupptagning.  

 Till samtalen hade tre samtalsämnen valts ut; intressen och aktiviteter, personlig 

information och kommunikation. Dessa ämnen har använts tidigare i en studie om 

samtalsmatta för personer med Huntingtons sjukdom, då de ansetts vara relevanta och ha goda 

kontaktskapande egenskaper (Sahlin & Sundin, 2008). Varje huvudämne omfattade sedan 8-

12 frågeställningar. 

 Vid det första mötet introducerades deltagarna till samtalsmattan. Författarna visade hur 

materialet runt samtalsmattan ser ut och fungerar samt demonstrerade ett samtal med 

samtalsmatta. När författarna försäkrat sig om att deltagaren förstått principen runt 

samtalsmattan, utfördes första samtalet med samtalsmatta. Då ingen av deltagarna i studien 

hade talproblem, ombads de specifikt att utnyttja samtalsmattan i så hög grad som möjligt och 

inte endast använda talet. Deltagarna informerades om att tal fick användas om de kände att 
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det behövdes eller om det var något de inte förstod. I händelse av att deltagaren inte ville 

använda något tal alls gavs möjlighet att signalera ”ja” och ”nej” via två kort som fästs på 

samtalsmattans nedre kant. 

 Huvudämnet presenterades först och sedan diskuterades varje frågeställning för sig. 

Frågor presenterades såväl med bild som med en verbal öppen frågeställning (se bilaga 1). 

Deltagaren fick sedan indikera sitt svar genom att själv placera den till frågan tillhörande 

bilden på samtalsmattan eller på annat sätt indikera dess placering. Efter att en fråga besvarats 

gav författaren en verbal återkoppling, vilken fick bekräftas av deltagaren. När varje 

frågeställning diskuterats runt ett ämne gjorde författaren ytterligare en genomgång av svaren 

och bad deltagaren att bekräfta om det på ett korrekt sätt representerade dennes åsikter. Om 

deltagaren bekräftade detta fotograferades samtalsmattan. Efter detta tillfrågades deltagaren 

om denne ville utveckla något ämne vidare på en submatta. Ifall en deltagare ville använda 

submattan, lyftes alla andra kort bort och huvudämneskortet ersattes med det som skulle 

diskuteras vidare. Deltagaren fick sedan med hjälp av de tomma lapparna indikera vad han 

eller hon ville lägga till. När deltagaren ansåg sig vara nöjd återkopplade författaren till svaret 

och fotograferade submattan.  

 Det andra mötet skedde fyra dagar senare. Under detta möte genomfördes det talade 

samtalet, den återkopplande intervjun och upptagningen av sjukdomshistoria. För att undvika 

att detta andra samtal skulle upplevas identiskt med det första blandades ordningen på 

frågorna till ämneskategorierna. Däremot diskuterades ämneskategorierna i samma ordning i 

båda kommunikationsformerna, med intressen och aktiviteter först, följd av personlig 

information och avslutat med kommunikation. Upplägget för detta samtal liknade på många 

sätt det med samtalsmatta. Samma frågor ställdes och alla via öppen frågeställning. I vissa fall 

ställdes följdfrågor. När ett ämne diskuterats klart ombads deltagaren lägga till det som han 

eller hon ville.  

 Efter det talade samtalet skedde den återkopplande intervjun, om hur deltagaren 

uppfattat de två kommunikationsmetoderna. Intervjun hade 28 färdiga frågor som rörde 

utvärdering av samtalet med samtalsmatta, utvärdering av det talade samtalet, jämförelser 

mellan kommunikationsformerna samt aspekter runt samtal som deltagaren ansåg vara viktiga 

(se bilaga 2). Ifall att deltagaren inte förstod frågeställningen omformulerades frågan och 

utvecklades med hjälp av mer informationsrika beskrivningar. 
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Analysmetod 

 I denna del redogörs tillvägagångssättet för analysen av samtalseffektivitet och 

innehållsanalysen av de återkopplande intervjuerna. 

 

Analysmetod för bedömning av samtalseffektivitet 

 I denna studie utformades tolkningsramarna för EFFC-aspekterna utifrån tidigare 

studier som använt samma bedömningsinstrument. Innan analysen inleddes hade författarna 

noggrant diskuterat och definierat de fyra EFFC-aspekterna som skulle analyseras. Först när 

författarna nått samförstånd om vad som skulle observeras och hur graderingen av EFFC-

aspekterna såg ut, inleddes analysen. Analysförfarandet inspirerades av tillvägagångssättet så 

som beskrivet av Murphy et al. (2008). Första steget var den individuella bedömningen, där 

författarna själva observerade de inspelade samtalen, noggrant förde protokoll över vad de såg 

och slutligen poängsatte. Efter detta hade författarna en gemensam diskussion där de fick 

presentera och motivera sin poängsättning. Slutpoängen togs fram genom att medelvärdet togs 

av de enskilda poängsättningarna för respektive EFFC-aspekt. Bedömningen sammanställdes 

även i flytande text. Detta för att ge mer grund till diskussionen och för att kunna tydligare 

koppla författarnas bedömningar av samtalet med deltagarnas egna uppfattningar. 

Eftersom författarna till denna studie både ledde och analyserade samtalen, togs extra hänsyn 

till att den författare som inte närvarat vid ett samtal förde fram sin utomstående uppfattning 

av samtalet. I analysen togs inte hänsyn till hur författarna själva uppfattade situationen när de 

deltog i samtalet, utan helt på det som i efterhand gick att observera utifrån inspelningarna. 

EFFC-aspekterna bedömdes i föreliggande studie enligt nedan angivna kriterier.  

 Efter EFFC-bedömningen utvärderades interbedömar-reliabilitet för poängsättningen 

genom Spearman’s rangkorrelation för båda bedömarna. För denna utvärdering användes 

SPSS 19 för Windows. I denna uträkning beräknades styrkan på sambandet mellan de 

individuella poängsättningar som bedömarna satt under den enskilda bedömningen i EFFC-

proceduren.   

 

Deltagarens förståelse för det diskuterade ämnet 

 I denna del av EFFC-analysen bedömdes deltagarens förståelse och hur väl denne 

föreföll förstå ämnet och gav adekvat respons i samtalet (Murphy & Cameron, 2008). 

Analysen baserade sig på såväl verbal som icke-verbal kommunikation. I en studie av Ferm 

et. al (2010) ansågs förståelse vara god om deltagarens svar klart relaterade till ämnet och det 
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föreföll tydligt att personen hade förstått frågan. I samma studie bedömdes förståelse som 

bristande vid upprepade missförstånd samt utelämnade och irrelevanta uttalanden. 

 

Samtalsledarens förståelse av deltagarens åsikter 

 I denna del av EFFC-analysen bedömdes hur väl samtalsledaren förstod och gav respons 

på deltagarens uttalanden och kommunikationsinitiativ (Murphy & Cameron, 2008). Analysen 

baserades på såväl verbal som icke-verbal kommunikation och berörde hur väl 

samtalsledarens återkopplingar accepterades av deltagaren. God förståelse bedömdes 

föreligga då samtalsledaren var aktiv i samtalet och återkoppling gavs på så sätt att samtalet 

fortsatte utan uppenbara problem (Ferm et al., 2010). I föreliggande studie valde författarna 

dock även att titta på samtalsledarens verbala och ickeverbala responser och bedöma huruvida 

de överensstämde med deltagarens accepterande av responsen. Detta motiverades med att en 

analys av enbart deltagarens accepterande ansågs otillräcklig för att ge en komplett bild av 

samtalsledaren förståelse. 

 

Deltagarens förmåga att hålla sig till det diskuterade ämnet 

 I denna del av EFFC-analysen bedömdes hur väl deltagarens uttalanden knöt an och 

hade en logisk koppling till det centrala temat. Bristande förmåga att hålla sig till ämnet 

bedömdes föreligga då uttalanden helt avvek eller vandrade ifrån det diskuterade ämnet (Ferm 

et al., 2010). I en studie av Helttunen och Svalander (2010) togs även hänsyn till hur väl 

deltagarens svar följde en röd tråd vilket författarna till denna studie tolkade som att svaren 

hade en klar och logisk koppling ämnet. 

 

Deltagarens engagemang gentemot samtalsledaren och inför uppgiften 

 I denna del av EFFC-analysen bedömdes hur samspelet fungerade mellan de två 

samtalspartnerna i den givna situationen (Murphy & Cameron, 2008). I denna studie, liksom i 

en studie av Ferm et al. (2010) baserades analysen på kommunikativa beteenden så som 

verbal och icke-verbal återkoppling, delad uppmärksamhet och utveckling av ämnen. I studien 

av Ferm et al. (2010) ansågs gott engagemang föreligga då deltagaren visade aktivt intresse. 

Detta kan visas genom att deltagaren håller aktiv ögonkontakt, använder återkopplande fraser 

såsom ”ja”, ”nej” och ”m” samt med humor.   
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Analysmetod för de återkopplande intervjuerna 

 Ett syfte med denna studie var att kunna jämföra författarnas uppfattning av samtalen 

med deltagarnas. För att kunna göra detta utfördes och analyserades en återkopplande 

intervju. Intervjun videofilmades och analyserades i efterhand av båda författarna. Metoden 

som användes vid denna analys inspirerades av meningskoncentrering så som beskriven av 

Kvale och Brinkmann (2009). Analysen började med att intervjuerna transkriberades 

ortografiskt. Efter detta gick författarna igenom de individuella intervjuerna och diskuterade 

relevanta centrala teman som uppkom. Författarna gick igenom intervjuerna flera gånger 

såväl individuellt som gemensamt och lyfte ut sådant som ansågs uttrycka klara åsikter. Dessa 

ordnades och sammanställdes till en flytande text som båda författarna ansåg vara en god 

representation av individens åsikter.  

 

Metod för analys av gemensamma drag i de återkopplande intervjuerna 

 I en vidare bearbetning av materialet analyserades teman som återkom i de båda 

återkopplande intervjuerna. För att analysera detta gick författarna åter igenom 

transkriptionerna och lyfte ut yttranden med gemensamt tema. Författarna valde att enbart 

identifiera liknande teman där såväl ställningstagande som motivering överensstämde.  

 

Resultat och analys 

 I denna del kommer resultaten för samtalen och deltagarnas uppfattning av dessa att 

redovisas. Resultatet från EFFC-bedömningen redogörs för den enskilde deltagaren och följs 

av en sammanställning av dennes egna åsikter om kommunikationsformerna, baserat på den 

återkopplande intervjun. Interbedömar-reliabiliteten för den första enskilda bedömningen i 

EFFC-processen beräknades med Spearman’s rangkorrelation och var .88 (p‹.001). 

Avslutningsvis presenteras även de gemensamma drag som återfunnits i den de återkopplande 

intervjuerna.  

 

Deltagare K 

EFFC-bedömning för samtalet med samtalsmatta 

Deltagarens förståelse för de diskuterade ämnena 

 Generellt föreföll K ha god förståelse för det som diskuterades. Svar gavs snabbt efter 

den ställda frågan, via placering av bild på samtalsmattan och med eller utan verbalt 

förtydligande. Svaren kunde kopplas till ämnet på så sätt att det föreföll klart att K hade 
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förstått frågan. Bildens placering på mattan verkade överensstämma bra med de ickeverbala 

signaler som K gav i form av exempelvis leenden, nickningar eller uttryck av missnöje. Även 

i de fall då K kompletterade svaret med tal kunde dessa yttranden starkt kopplas till såväl 

placeringen av bilden på samtalsmattan som till det ämne som diskuterades.  

EFFC-poäng:4 

 

Samtalsledarens förståelse för deltagarens åsikter 

 Utifrån den respons som K gav när samtalsledaren tolkade och verbalt återkopplade till 

K:s svar, bedömdes förståelsen ha varit tillräcklig. K accepterade samtalsledarens tolkningar 

via verbala och/eller ickeverbala signaler, såsom jakande svar och nickningar. Vid tillfällen 

förekom det dock längre pauseringar innan accepterande gavs, vilket skulle kunna tyda på att 

tolkningen ej varit helt korrekt. Utav samtalsledarens beteende i situationen föreföll det finnas 

vissa problem med förståelsen. Längre pauseringar och tvekfenomen i samband med tolkning 

av deltagarens svar tydde på detta. Av tonläge och uttryckssätt verkade vissa av 

samtalsledarens återkopplingar ha varit gissningar. 

EFFC-poäng: 2,5 

 

Deltagarens förmåga att hålla sig till det diskuterade ämnet 

 I de fall då K utvecklade sina svar via antingen submatta eller tal, relaterade dessa oftast 

klart till det centrala temat. Vid få tillfällen drev K bort från ämnet och endast vid ett tillfälle 

avvek ett yttrande helt från det som för tillfället diskuterades. Förmågan att hålla sig till ämnet 

bedömdes som god. 

EFFC-poäng: 3 

 

Deltagarens engagemang gentemot samtalsledaren och inför uppgiften 

 K:s engagemang gentemot samtalsledaren bedömdes vara god genom hela samtalet. K 

engagerade sig i samtalsledaren genom att hålla aktiv ögonkontakt och använda humor. K 

engagerade sig även i uppgiften genom att på ett målmedvetet sätt placera ut bilderna på 

samtalsmattan. K fördjupade även samtalet genom att använda submatta. Stundvis sänktes 

dock engagemanget för uppgiften då K besvarade frågor helt via tal och utan att placera det 

tillhörande bildkortet. Då deltagarna fått instruktioner om att använda bildkorten i första hand 

tolkades detta som sänkt engagemang för uppgiften. 

EFFC-poäng: 2,5 
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Figur 2. Fotografi av samtalsmatta för K 

 

EFFC-bedömning för samtalet utan samtalsmatta 

Deltagarens förståelse för det diskuterade ämnet  

 K besvarade frågorna utan latens och svaren kunde kopplas till ämnet. K:s kroppsspråk 

och mimik tydde heller inte på att något skulle vara svårt att förstå. K verkade även förstå de 

återkopplingar och följdfrågor som samtalsledaren gav. 

EFFC-poäng: 4 

 

Samtalsledarens förståelse av deltagarens åsikter  

 De återkopplingar som samtalsledaren gav till K:s svar accepterades av K med få 

undantag. Detta tolkades som att samtalsledaren förstod vad K ville uttrycka. Samtalsledarens 

verbala och ickeverbala beteende tydde på god förståelse även om mindre problem uppstod. 

Detta då samtalsledaren vid tillfällen gjorde längre pauseringar och fick ställa följdfrågor för 

att klargöra vad deltagaren menade.  

EFFC-poäng: 3 

 

Deltagarens förmåga att hålla sig till det diskuterade ämnet 

 K lade till mycket information i anslutning till att besvara frågorna. Ofta utgjorde 

informationen en fördjupning av ämnet som upplevdes som relevant. I vissa fall ledde 

utvecklingen dock bort från ämnet. Uttalandet var då svagt eller inte alls relaterat till den 

ursprungliga frågan. Det var dock en större andel av uttalanden som drev från ämnet än de 

som helt avvek från det. 

EFFC-poäng: 2 
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Deltagarens engagemang gentemot samtalsledaren och inför uppgiften 

 Samspelet mellan samtalspartnerna bedömdes vara mycket god. Deltagaren visade 

intresse för såväl samtalspartner som uppgift via kroppsspråk, mimik, användning av 

återkopplande fraser, personliga kommentarer, humor och skratt.  

EFFC-poäng: 4 

 

Tabell 2. Sammanställning av EFFC-poäng för deltagare K 

Bedömd aspekt Samtalsmatta Talat samtal 

Deltagarens förståelse av det diskuterade 

ämnet 

4 4 

Samtalsledarens förståelse av deltagarens 

åsikter 

2,5 3 

Deltagarens förmåga att hålla sig till ämnet 3 2 

Deltagarens engagemang gentemot 

samtalsledaren och inför uppgiften  

2,5 4 

Total EFFC-poäng: 12 13 

 

Resultatet från den återkopplande intervjun 

 K uppgav i den återkopplande intervjun att hon tyckte att det fungerade bra att samtala 

med samtalsmattan men att hon ibland behövde lägga till egna ord. Hon sa vidare att det är 

svårt att starta samtal med en samtalsmatta och att den mer är syftad till att svara på frågor. K 

menade på att hon kände sig lite låst i samtalet med samtalsmattan. Det var först då K fick 

tomma lappar att skriva på som det kändes bra i samtalet eftersom hon då mer kunde 

specificera vad som var positivt respektive negativt. Hon uppgav även att det hade varit bra 

om det fanns fler skalsteg att placera ut lapparna på utefter samtalsmattans skala. 

 K sa vidare att det ibland krävdes att hon använde sig av lappar och tal för att 

samtalsledaren skulle förstå henne i samtalet med samtalsmattan. Hon uppgav sedan att 

efterdiskussionerna med submatta var bra på det vis att hon fick möjlighet att tänka vad det 

var hon ville utveckla och varför. 

 

”... då fick jag tänka för mig själv, vad var det som jag var tveksam till.”  
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 En annan positiv aspekt av samtalsmattan som lyftes fram i diskussionen med K var att 

samtalet blev mer fokuserat. Det gavs mer tid och eftertanke till varje ämne, och K kunde 

utveckla svar på en djupare nivå som eventuellt kunde gå förlorad i det talade samtalet. 

 K nämnde att hon upplevde det som att det kändes bra att besvara frågorna med 

samtalsmattans hjälp, men att det kunde vara svårt att få fram vad hon ville säga med de 

färdiga lapparna. Det var med röstens hjälp eller med lappen hon skrev på som gjorde att hon 

kunde få fram det hon specifikt ville säga.   

 Ifall K skulle tappa rösten så skulle hon kunna tänka sig att använda samtalsmattan som 

stöd i sin kommunikation.  

 Angående det talade samtalet uppgav K att hon upplevde samtalet som gott, att det inte 

var något som var ansträngande och att det gick fint att använda talet. Hon uppgav även att 

samspelet med samtalsledaren var positivt och att denne förstod och gav bra respons på K:s 

uttalanden. Hon uttryckte också att det gick bra eftersom hon upplever att det går bra att prata.  

 

”... intervjuformen (”talade”, författ. anm.)  är ju den vanliga. Samtalsmattan var det ju första 

gången som jag ens provade på, men intervjuformen där jag kunde svara själv och spinna vidare, 

det tror jag faktiskt för mig var den bättre”. 

 

 K menar på att hon i ett talat samtal lättare kan säga ett ord om hon anser sig behöva 

det. K angav även att det är lättare att hänga med och förstå i den talade 

kommunikationsformen med motiveringen att det är det vanliga sättet att kommunicera när 

man träffar folk.  
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Deltagare M 

EFFC-bedömning för samtalet med samtalsmatta 

Deltagarens förståelse för det diskuterade ämnet 

 M besvarade alla frågor på samtalsmattan och utvecklade ofta svaren verbalt. Typen av 

svar kopplade till frågorna på så sätt att god förståelse för ämnena verkade förekomma. 

Stundvis fanns det dock en osäkerhet hos M i form av längre pauseringar, tvekfenomen och 

bekymrad mimik. Placeringarna av bilderna var ibland tveksamma men den verbala 

vidareutvecklingen tydde på att förståelse ändå förekom. Bedömningen baserades på faktumet 

att det inte förekom en uppenbart klar förståelse.  

EFFC-poäng: 2 

 

Samtalsledarens förståelse för deltagarens åsikter 

 Samtalsledarens återkopplingar accepterades av M i samtliga fall under samtalet. M 

uttryckte vid flertalet tillfällen att samtalsledarens tolkning var korrekt men otillräcklig. M 

accepterade då samtalsledarens återkoppling men fortsatte med att lägga till information som 

inte funnits med i den ursprungliga tolkningen. Baserat på deltagarens verbala respons på 

samtalsledarens yttranden, föreföll förståelsen vara tillräcklig. Det fanns dock generellt en 

tendens till längre pauseringar och tvekfenomen innan slutgiltigt accepterande av tolknigen 

gavs. Detta tolkades av författarna som att tolkningen inte var uppenbart korrekt.  

EFFC-poäng: 2 

 

Deltagarens förmåga att hålla sig till ämnet 

 Vid alla tillfällen som M utvecklade sina svar kunde informationen klart kopplas till det 

diskuterade ämnet. Vid fåtalet tillfällen drev det som diskuterades bort från ämnet för den 

ursprungliga frågan, men informationen upplevdes då ändå som kopplat till ämnet. M avvek 

inte någon gång under samtalet helt från ämnet. 

EFFC- poäng: 4 

 

Deltagarens engagemang gentemot samtalsledaren och inför uppgiften 

 Under samtalet visade M gott engagemang gentemot samtalsledaren. Detta visades 

genom aktivt kroppsspråk, ögonkontakt och humor. Stundvis sänktes graden av engagemang 

då M föreföll ha svårt inför uppgiften att använda samtalsmatta. M visade då tecken på 
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tveksamhet genom mindre användande av kroppspråk, färre återkopplingsfraser och minskad 

ögonkontakt. M besvarade dock på alla frågor och var aktiv under hela mötet. 

EFFC-poäng: 2 

 

 

Figur 3. Fotografi av samtalsmatta för M 

 

EFFC-bedömning för samtalet utan samtalsmatta 

Deltagarens förståelse av de diskuterade ämnena 

 M visade god förståelse för de frågor som ställdes, då svaren klart kunde kopplas till 

frågan. M visade även hög grad av kroppsspråk som tydde på att han förstod frågan och ville 

förklara.  

EFFC-poäng: 4 

 

Samtalsledarens förståelse av deltagarens åsikter 

 Den verbala respons som M gav på samtalsledarens återkopplingar tydde på att 

samtalsledaren hade god förståelse. M accepterade utan fördröjning samtalsledarens 

tolkningar och visade med såväl verbal som icke-verbal kommunikation, såsom nickningar 

och jakande svar, att den var korrekt. Baserat på samtalsledarens beteende kunde det ha 

funnits mindre svårigheter då denne ibland gav återkopplingar med viss fördröjning. 

Samtalsledaren ställde följdfrågor för att klargöra förståelse. Detta var dock inte ett generellt 

förekommande fenomen och över lag bedömdes förståelsen som god. 

EFFC-poäng: 3 
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Deltagarens förmåga att hålla sig till ämnet 

 Generellt bedömdes M:s yttranden vara kopplade till och relevanta för det diskuterade 

ämnet. Stundvis avvek dock M från ämnet. Under samtalets gång skedde det även att M drev 

ifrån ämnet men då fanns det ändå oftast en, om än relativt svagare, koppling till det som 

ursprungligen diskuterades. 

EFFC-poäng: 2,5 

 

Deltagarens engagemang gentemot samtalsledaren och uppgiften 

 M visade under samtalet många tecken på engagemang för såväl samtalsledare som 

uppgift. M använde mycket kroppsspråk och mimik i kommunikationen och höll aktiv 

ögonkontakt med samtalsledaren. M gav också många återkopplande fraser, utvecklade det 

som samtalsledaren sa och använde humor.  

EFFC-poäng:4 

 

Tabell 3. Sammanställning av EFFC-bedömning för deltagare M 

Bedömd aspekt Samtalsmatta Talat samtal 

Deltagarens förståelse av det diskuterade 

ämnet 

2 4 

Samtalsledarens förståelse av deltagarens 

åsikter 

2 3 

Deltagarens förmåga att hålla sig till ämnet 4 2,5 

Deltagarens engagemang gentemot 

samtalsledaren och inför uppgiften 

2 4 

Total EFFC-poäng: 10 13,5 

 

Resultatet från den återkopplande intervjun 

 I den återkopplade intervjun uttryckte M att det var en generell positiv upplevelse med 

båda kommunikationsformerna. M uppgav dock redan från början att han föredrog det talade 

samtalet. I vidare diskussion föreföll detta bero på att han var mer van att samtala på det sättet 

och kände sig mer fri att uttrycka det han ville i det talade samtalet. Som tidigare nämnt 

upplevde ändå M samtalsmattan som positiv. Han angav att det var mycket lättare än vad han 

hade föreställt sig att kommunicera med samtalsmattan.  
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“Jo, men det var nog att det var lättare än vad jag hade trott från början va om man säger. Jag var ju så 

dåligt insatt i det här när jag kom va, och visste inte riktigt hur det skulle fungera men så tyckte jag att 

det var lätt liksom.” 

 

 De främsta fördelarna som M uppfattade med samtalsmattan rörde att den kunde hjälpa 

de som hade problem med tal och röst. 

 

“Ja jo, det är som jag sa att det är en bra grej för dom som har lite svårt att tala va. Bara att kunna höra 

och fatta vad den andre säger, så är det nog bra att kunna svara med en sån där (”samtalsmatta” författ. 

anm.) då.” 

 

 M lyfte även upp att samtalsmattan kunde ha en positiv effekt på andra aspekter av 

samtalet, bland annat minnet. 

 

”Det är ju det här med minnet som jag sa, att jag glömmer bort det här när man pratar, och om man 

skulle prata länge då. Sen har man glömt bort vad det var man egentligen talade om va, och på så vis är 

nog de där bilderna bra med va, för de måste ju hjälpa en att komma ihåg vad det är man pratar om”.   

  

 Det M tyckte var negativt med samtalsmattan var bland annat att han kände att den 

tregradiga värderingsskalan var otillräcklig.  

 Gällande samspelet mellan deltagarna i samtalet, skiljde inte M på samtalsmatta och 

talat samtal utan uppfattade båda formerna som likvärdigt positiva. Även gällande förståelse 

och uttrycksfömåga uppgav M att båda formerna var tillräckliga. När M uppmanades välja 

vilken metod som var bäst för såväl förståelse som uttryck, föredrog han dock den helt talade 

formen av samtal.  

 

Gemensamma drag i den återkopplande intervjun 

 I en analys av återkommande teman mellan intervjuerna kunde fem kategorier 

fastställas; behovet av att lägga till eget tal, behov av att kunna utveckla ett ämne, 

samtalsvanor, den visuella skalan samt målgrupp för samtalsmatta. Dessa kategorier 

presenteras nedan. 

 

Behovet av att använda eget tal 

 Båda deltagarna uttryckte behov av att använda egna ord eller komplettera med tal 

under samtalet med samtalsmatta.  

K: ”...jag var tvungen ibland att fylla på med egna ord...” 
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M: ”Sen kunde ju vi prata även när vi hade den där mattan och så va, men det är ju tack vara att jag kan prata 

så bra som jag kan va.” 

 

Behov av att kunna utveckla ett ämne 

 Båda deltagarna uttryckte att det förekom svårigheter att utveckla ämnen med 

samtalsmatta. Det var dock oklart om detta berodde på samtalsmattan eller bristande 

erfarenhet av hjälpmedlet.  

K: ”Det kändes lite svårt ja (”att uttrycka det man ville”, författ. anm. ) men när jag tog till rösten eller skrev 

på lappen så gick det (.) på det sättet så löste det sig.” 

M: “När man sitter och pratar så här, att man kan prata,  att man mer kan utveckla samtalet liksom så och 

svara på bättre så.” 

 

Samtalsvanor 

 Båda deltagarna uttryckte preferens för det talade samtalet delvis med motiveringen att 

detta var formen de var mest vana vid.  

K: ”...alltså i samtalsformen (”talade” författ. anm.) vilket ju är det normala sättet när man träffar folk.” 

M: ”Näe , jag har nog lite svårt eftersom jag fortfarande klarar av att prata som jag gör va. Så jag har nog lite 

svårt att sätta mig in i (”att samtala utan tal” författ. anm.)...” 

 

Den visuella värderingsskalan 

 Båda deltagarna uttryckte att det fungerade bra med den visuella värderingsskalan men 

att det det borde finnas fler nivåer på den. Skalan som användes i denna studie hade tre 

skalsteg och båda deltagarna efterfrågade ytterligare två steg, alltså en femgradig skala. 

K: ”Jag skulle velat haft en till emellan (”skalsteg” författ. anm.) inte riktigt glad och inte riktigt sisådär.” 

M: ”Det hade kunnat vara fler (”skalsteg” författ. anm.) att kunna få en längre skala att välja på.” 

 

Målgrupp för samtalsmattan 

 Båda deltagarna uttalade sig om för vilken målgrupp som de kände att samtalsmattan 

kunde vara bra för. I båda fallen ansågs de med problem med tal och röst, vara de som skulle 

gynnas av ett sådant hjälpmedel. Båda deltagarna ansåg även att de själva skulle kunna tänka 

sig använda samtalsmattan i framtiden om sådant behov skulle uppstå.  

K: ” Ja,  i så fall om jag skulle ha tappat talet helt, då skulle ju jag vara tvingad att använda något liknande 

samtalsmatta...” 

M: ”Jag tror det är ett bra hjälpmedel (”samtalsmattan” författ. anm.) va, för de som är sämre än jag då om 

man säger...” 
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Diskussion 

 På grund av det låga antalet deltagare och vald metod kan resultatet för denna studie 

inte kan generaliseras till MS-populationen i stort. Resultatet kan dock ses som en grund för 

vidare forskning om användande av samtalsmatta för personer med MS. I studien 

framkommer även fynd som kan vara nyttiga för dem som ämnar använda samtalsmattan med 

brukare som tidigare inte har kommit i kontakt med kommunikationshjälpmedel. 

 

Resultatdiskussion   

 Resultatet av de sammanlagda EFFC-poängen visar att det för båda deltagarna förekom 

en högre grad av samtalseffektivitet i det talade kommunikationsformen. Trots den lägre 

EFFC-bedömningen för samtalen med samtalsmatta framkommer i denna studie flera fördelar 

som även lyfts i tidigare forskning.  

 

Deltagarens förståelse för de diskuterade ämnena 

 Vid kartläggning av kommunikationsrelaterade problem angav K att det inte förekom 

några problem med förståelsen, medan M angav att det blev svårare att hänga med när det var 

mycket information. EFFC-bedömningen av förståelse hos K visade, i enlighet med vad K 

angett, lika god förmåga i såväl det talade samtalet som i det med samtalsmatta. För M visade 

EFFC-bedömningen dock en tydligare förståelse i det talade samtalet. I den återkopplande 

intervjun uttryckte M också att han tyckte det var lättare att samtala via tal både kopplat till 

uttryck och förståelse. Enligt Heister Trygg et al. (2009) kan bristande vana av ett hjälpmedel 

hindra optimalt användande. Författarna till denna studie anser att bristande vana kan ha 

påverkat förmågan att hänga med i samtalet fullt ut, då det var första gången som deltagarna 

använde hjälpmedlet. 

 

Samtalsledarens förståelse för deltagarens åsikter 

 För båda deltagarna bedömdes samtalsledarens förståelse som marginellt bättre i det 

talade samtalet jämfört med i samtalet med samtalsmatta. I det talade samtalet lade dock båda 

deltagarna till mer information till det de förklarade. Författarna anser att den ökade mängden 

information kan ha varit en bidragande faktor till den förbättrade förståelsen. 

 Förbättringen var dock, som nämnt, inte avsevärt stor och det fanns aspekter som 

föreföll påverka förståelsen negativt även i det talade samtalet. När samtalet blev mer fritt 

ökade visserligen mängden information, men det gjorde även antal yttrande som inte var 
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relevanta för ämnet. Såväl K som M visade i det talade samtalet högre andel yttranden som 

svagt eller inte alls relaterade till det ursprungligt diskuterade ämnet, vilket kan ha haft 

negativ påverkan på samtalsledarens förståelse. Detta stämmer även med Dillman (2007) som 

säger att öppna svarsmöjligheter medför att informationsmängden kan bli mer komplex och 

svårtolkad.   

 

Deltagarens förmåga att hålla sig till det diskuterade ämnet 

 Gällande deltagarens förmåga att hålla sig till ämnet, framkom den i studien mest 

tydliga fördelen med samtalsmatta. Båda deltagarna fick högre EFFC-poäng på denna punkt i 

samtalet med samtalsmatta, jämfört med det talade samtalet.  

 Författarna anser att samtalsmattan hade en strukturerande effekt på samtalet, som i 

större utsträckning centrerades till de ämnen som var uppe för diskussion. Enligt Heister 

Trygg (2005) kan bilder och symboler hjälpa individer att berätta och organisera sina 

yttranden, genom den strukturerade ram de ger. d’Elia (2004) menar vidare att en logisk 

struktur kan öka samtalseffektiviteten, vilket överensstämmer med författarnas observationer. 

Författarna upplevde dock att mängden information i samtalet med samtalsmatta var mer 

begränsad än i det talade samtalet. Samtalet blev på detta vis mer effektivt, men delvis på 

bekostnad av informationsmängd. Om syftet är att göra en djupare utredning, kan 

samtalsmattan därför behöva användas tillsammans med andra kompletterande 

kommunikationskanaler, vilket även rekommenderas av Murphy och Cameron (2007).  

 

Deltagarens engagemang gentemot samtalsledaren och inför uppgiften 

 På samma sätt som ovanstående stycke belyste den klaraste fördelen med 

samtalsmattan, var deltagarens grad av engagemang det som mest gynnades i det talade 

samtalet. I samtalet med samtalsmatta visade såväl K som M gott engagemang gentemot 

samtalspartnern, men mindre engagemang gentemot uppgiften. Författarna anser att det 

förekom svårigheter för deltagarna att använda hjälpmedlet på så sätt att uttrycka vad de ville. 

I den återkopplande intervjun angav ingen av deltagarna några större problem med att 

uttrycka sig med samtalsmatta, men när de ombads att ta ställning till i vilken metod som de 

bäst kände att de kunde uttrycka sig i valde båda deltagarna det talade samtalet. Båda 

deltagarna angav även att det talade samtalet kändes lättare att hänga med i. Detta tolkar 

författarna som att det talade samtalet upplevdes som generellt enklare, vilket i sig agerade 

som en motiverande faktor med ökat engagemang som följd. Detta stämmer även med vad 

Yorkstone et al. (2007) fick fram i en kvalitativ studie om kommunikation med vuxna 
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personer med MS. Där angav flera av deltagarna att samtal upplevdes som bättre om 

kommunikationen kändes enkel (Yorkstone et al., 2007). 

 

Den återkopplande intervjun 

 I den återkopplande intervjun framkom en del gemensamma drag mellan de båda 

deltagarnas upplevelser av kommunikationsformerna. Angående samtalsmattan angav båda 

deltagarna ett behov att fylla på med eget tal, att de önskat kunna utveckla samtalsämnena 

friare och att den visuella värderingsskalan borde haft fler grader.  

 Enligt d’Elia (2004) kan framgången av ett samtal mycket bero på samtalspartnerns 

attityder mot och förväntningar av samtalet. Båda deltagarna i denna studie kommunicerade 

främst via tal och kunde även använda sig obehindrat av detta. De kan då ha haft 

förväntningarna på att ett samtal ska gå till på så sätt. Det skulle både kunna förklara den 

otillräcklighet som deltagarna uppfattade med samtalsmattan, och det faktum att de 

prefererade det talade samtalet gällande såväl förståelse som uttryck. Heister Trygg et al. 

(2009) säger även om samtalshjälpmedel att en brukare måste vara motiverad att använda 

hjälpmedlet, samt ha erfarenhet och färdighet nog att kunna uttrycka sig på bästa sätt med det. 

Ingen av deltagarna i föreliggande studie hade tidigare använt sig av någon form av 

kommunikationshjälpmedel och ingen hade heller kommit i kontakt med samtalsmatta. Detta 

skulle då också kunna ses som en möjlig förklaring till varför deltagarna upplevde 

samtalsmattan som otillräcklig. 

 Det faktum att båda deltagarna såg den visuella värderingsskalan som otillräcklig, kan 

delvis förklaras av upplägget av studien. Antal grader på värderingsskalan på samtalsmattan 

är inte fastställt och bör anpassas efter individens förmåga och syftet med samtalet (Murphy 

& Cameron, 2007). Det fanns på detta sätt en möjlighet att ha använt en mer nyanserad skala, 

vilket bättre hade kunnat tillgodose deltagarnas önskemål. Författarna ser dock en annan 

faktor som kan anses begränsande med värderingsskalan. I samtal med samtalsmatta ställs 

frågor verbalt genom öppen frågeställning, vilket enligt Dillman (2007) ger möjlighet för 

respondenten att svara fritt. I fallet med samtalsmatta ombeds dock respondenten även att 

svara genom att fysiskt placera en bild under ett begränsat antal gradbeteckningar på en skala. 

Enligt Dillman (2007) anses begränsade svarsmöjligheter falla in under sluten frågeställning, 

vilket minskar respondentens frihet att uttrycka sig. Detta skulle också kunna förklara den 

otillräcklighet deltagarna angav angående värderingsskalan. Författarna anser det dock vara 

viktigt att påpeka att samtalsmattan inte är menad att ersätta tal och att en deltagare alltid bör 
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ha möjlighet att fylla på med information via tal eller annat kommunikationshjälpmedel 

(Murphy & Cameron, 2007). 

 Trots problemen som deltagarna upplevde med samtalsmattan så angav dock båda en 

möjlighet och vilja att använda den i framtiden om sådant behov skulle uppstå. Fördelen 

kopplades då till den underlättande effekt samtalsmattan har för talet. Överlag var båda 

deltagarna positiva till samtalsmattan även om de för tillfället var mer bekväma med att 

använda sin nuvarande kommunikationskanal, talet. 

 

Metoddiskussion 

 Resultatet från denna studie kan inte generaliseras till MS-populationen i stort på grund 

av det låga antalet deltagare, den valda kvalitativa metoden och typ av deltagare. Deltagarna i 

denna studie har haft MS under olika lång tid. De har heller inte identisk sjukdomsbild. 

Vidare kan inte mättnad anses ha uppnåtts i denna studie gällande att undersöka 

samtalsmattans effekt för personer med MS. Mättnad är ett viktigt begrepp inom kvalitativ 

forskning och uppnås genom att utreda ett ämne till den punkt där ingen ny materialinsamling 

eller kodningar av data tillför nya insikter (Carlsson, 1996). God mättnad kan därför kopplas 

till ett urval som möjliggör att syftet och frågeställningar för studien besvaras. Urvalet till 

denna studie blev två personer. Dessa skiljde sig i kön och i relation till hur länge de haft MS. 

De var däremot inom samma åldersgrupp då båda var i övre medelåldern. Vidare angav 

deltagarna liknande typ och grad av kommunikationsrelaterade problem kopplat till MS. Båda 

deltagarna hade lättare problem och av dessa främst svårigheter med att finna ord. Ingen av 

deltagarna hade några problem med talet och inga tidigare erfarenheter av samtalshjälpmedel. 

På grund av detta urval har mättnad inte kunnat uppnås i denna studie gällande att se till 

samtalsmattans effekt för personer med MS. Urvalet representerar visserligen båda könen 

men för att kunna ge en mer nyanserad bild av samtalsmattans effekt anser författarna att det 

hade varit önskvärt att urvalet representerade ett bredare spektra gällande ålder, typ av MS 

och kommunikationsrelaterade problem. Det hade speciellt varit givande att ha med personer 

som angett svårare former av kommunikationsrelaterade problem då dessa är en mer aktuell 

målgrupp för samtalsmattan. En avgörande förklaring till resultatet i föreliggande studie var 

att ingen av deltagarna hade större kommunikationsproblem och ingen tidigare erfarenhet av 

samtalsmatta. Deltagarnas goda talförmåga låg även till grund för författarnas val att begränsa 

talet i samtalen med samtalsmatta. Deltagarna uppmanades att i största möjliga mån använda 

samtalsmattan och inte talet. En sådan begränsning är inte representativ för hur samtalsmattan 
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är menad att användas. Samtalsmattan fungerar främst som ett ramverk för ett samtal och inte 

som substitut till tal (Murphy och Cameron, 2007). Sammanlagt var dessa förutsättningar inte 

optimala för att utforska samtalsmattans egenskaper. En risk som författarna ser är att 

hjälpmedlet i större grad blev en begränsande faktor då fullt talande personer var tvungna att 

kommunicera via ett hjälpmedel med liten möjlighet att expandera samtalet. Ett hjälpmedel 

måste anpassas efter individens behov och förmåga så att den hjälper utan att vara 

begränsande (Heister Trygg, 2009). Då deltagarna i föreliggande studie hade hög grad av 

kommunikativ förmåga hade ett hjälpmedel behövts som matchade deras nivå och även tillåtit 

dem att använda sin starkaste kommunikationskanal, som var talet. 

 Samtalsmattan använder frågor som grund för samtalet (Murphy & Cameron, 2007) och 

då deltagarna hade få möjligheter att utveckla ämnena på annat sätt blev dessa ett 

dominerande inslag. Formen med frågor och svar som samtalet tog är i överensstämmelse 

med definitionen av en intervju (Kylén & Vestlund, 1978). En intervjuliknande samtalsform 

lämnar mindre utrymme för deltagaren att utveckla fritt (Kylén & Vestlund, 1978). En 

intervju kan även medföra en ojämn balans mellan den som leder och den som deltar i 

samtalet (Lantz, 2007). En intervju har vidare som syfte att samla information (Kylén & 

Vestlund, 1978). I föreliggande studie var intentionen aldrig att samtalen skulle vara 

intervjuer och presenterades heller inte så för deltagarna Det fanns inget intresse varken att få 

ut en specifik form av information eller samla den informationen som kom fram. Den 

intervjuliknande karaktären kan dock ha påverkat samspelet mellan deltagarna. 

 Under den återkopplande intervjun närvarade båda författarna i rummet tillsammans 

med deltagaren. Detta förhållande kan ha skapat en ojämn balans i rummet. Trost (2010) 

menar att den intervjuade kan känna sig vara i underläge om det finns fler intervjuare. Vidare 

finns det i intervjuer risk att den intervjuade anpassar sina svar efter vad han/hon tror är 

önskvärt (Kylén, 1994). Då deltagarna i föreliggande studie ombads utvärdera situationer som 

berörde författarna, finns därför möjligheten att deltagarna känt press att inte kritisera 

författarnas roll i samtalet.  

 Slutligen kan användandet av bedömningsinstrumentet EFFC diskuteras då ingen av 

författarna använt sig av det innan denna studie. Det är heller inga andra än författarna som 

har bedömt materialet. Analysen är på detta sätt beroende av hur författarna har definerat de 

bedömda aspekterna och tolkat analysförfarandet. Enligt Carlsson (1996) är alla forskare som 

studerar komplexa och öppna system färgade av sin bakgrund och sina erfarenheter. Den 

bristande erfarenheten söktes dock kompenseras för genom djupa diskussioner och utredning 
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av bedömningsförfarandet innan analysen. I utvärdering av interbedömar-reliabilitet framkom 

också att bedömarna hade ett gott samtycke (.88 p‹.001). 

 I EFFC-bedömningen ingår en utvärdering av samtalsledarens förståelse av deltagarens 

åsikter (Murphy, 2007). Då författarna till denna studie både genomförde och analyserade 

samtliga samtal innebar det att författarna kom att analysera sig själva i de samtal som de 

även varit samtalsledare för. När forskning byggs på observationer är forskarrollen alltid 

subjektiv (Carlsson, 1996). Det måste därför ses som en möjlighet att författarna till studien 

påverkades i sin analys av att de själva deltagit i samtalen de bedömde.  

 

Kliniska implikationer 

 Författarna anser sig ha kommit fram till flera punkter som kan vara av intresse för de 

som planerar att använda samtalsmatta, men även de som ska sätta in AKK-insatser för 

personer som aldrig kommit i kontakt med kommunikationshjälpmedel innan.  

 I kommunikationen med samtalsmatta blev samtalet mer strukturerat och drev sällan 

från det ämne som var uppe för diskussion, men då delvis på bekostnad av social närhet. 

Författarna anser därför att det är viktigt att den som planerar att sätta in ett hjälpmedel är 

medveten om syftet för samtalet. Lindh och Lisper (1990) lyfter upp att samtal kan ha två 

syften, med fokus på antingen uppgift eller relation. Författarna menar att ett strukturerande 

samtalshjälpmedel kan assistera i att uppfylla kravet på uppgift men då eventuellt på 

bekostnad av relation. Light (1997) lyfter upp en liknande problematik och menar att de som 

sätter in AKK-hjälpmedel kan känna press att ge effektiv hjälp, vilket kan leda till fokus på 

uppgift. Light (1997) påperkar dock att relationen är lika viktig. För att kunna balansera syfte 

med relation, anser författarna då att den som utformar ett kommunikationshjälpmedel måste 

vara medveten om såväl fördelen med struktur som vikten av relationsbyggande. 

 Brewster (2004) diskuterar den risk som finns att den som utformar ett 

kommunikationshjälpmedel i allt för hög grad styr samtalet. I denna studie framkom det även 

att deltagarna uppskattade det talade samtalet just för att de där kunde spinna vidare själva och 

utveckla fritt. På grund av detta anser författarna att ett viktigt fynd från denna studie rör 

vikten av att ha en samtalsstruktur som är så pass tillåtande att deltagaren känner att de kan 

påverka vad som ska sägas. Författarna anser att graden av struktur måste anpassas för varje 

individ och då utifrån en avvägning mellan individens önskemål och förmåga. 

 Vidare anser författarna att resultatet för denna studie är relevant då AKK-lösningar ska 

sättas in till de som aldrig kommit i kontakt med kommunikationshjälpmedel innan. Målet 
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med insatsen måste balanseras med de förmågor och den attityd gentemot hjälpmedlet som 

den tänkta brukaren kan ha. d’Elia (2004) poängterar att tidigare samtalserfarenheter är 

viktiga för hur väl en individ kan delta i ett mer strukturerat samtal. Författarna anser därför 

att det kan vara relevant att vid introduktion av AKK-hjälpmedel söka utreda vilka 

erfarenheter och attityder som personen som ska få hjälpmedlet har angående såväl 

samtalsvanor som inför hjälpmedlet. Om detta tas i beaktning kan den professionelle anpassa 

inskolningen av hjälpmedlet så att brukaren känner sig bekväm i situationen. 

 Med en hjälpmedelsutformare med god uppfattning om målet för samtalet, en insikt i 

brukarens erfarenheter och känslor inför hjälpmedlet och en medvetenhet om sin egen roll i 

att styra och rättvist tolka brukarens yttranden, så kan samtalsmattan vara ett värdefullt 

instrument i arbete med människor med kommuikationsrelaterade problem. 

 

Slutsatser 

 I denna studie har samtalshjälpmedlet samtalsmatta utvärderats för två personer med 

MS. Båda deltagarna angav kommunikationsrelaterade problem men hade generellt god 

kommunikativ förmåga och inga problem med talet. I utvärdering av kommunikation med och 

utan samtalsmatta framkom att deltagarna prefererade det talade samtalet utan samtalsmatta. 

Även i en bedömning av samtalseffektivitet bedömdes högre samtaleffektivitet i det talade 

samtalet. 

 Slutsatserna som författarna drar av detta är att samtalsmattan kan tillföra många 

kommunikativa fördelar men att hänsyn måste tas till samtalspartnerns tidigare erfarenhet av 

samtal och dennes behov av och förmåga att uttrycka sig fritt. När dessa faktorer balanseras 

kan samtalsmatta vara till hjälp utan att deltagaren känner sig begränsad eller obekväm med 

kommunikationsformen. 

   

Framtida forskning 

 I denna studie har analysen fokuserat mer på interaktionen mellan kommunikatörerna 

och mindre hänsyn har tagits till informationsinnehållet och hur det påverkades av formen av 

kommunikation. Ett möjligt område för vidare forskning kan vara att göra en mer noggrann 

innehållsanalys av samtal med och utan samtalsmatta. Relevanta ämnen att utreda skulle då 

vara detaljdjup i uppgifter och vidd av de diskuterade ämnena. 

 Ett annat intressant område för framtida forskning kan vara mer detaljerade 

formanalyser av samtalsprocessen med samtalsmatta. Bedömningsinstrumentet EFFC 
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möjliggör analys av samtalet i stort, men det kan även vara relevant att gå in på djupare nivå 

och analysera samtalen i koppling till exempelvis turtagning och reparationer. En 

rekommenderad metod skulle då vara CA (Conversation Analysis). 

 Inom området för denna studie, samtalsmattans användning för personer med MS, anser 

författarna att en möjlig inriktning för vidare forskning även skulle vara att utföra en liknande 

studie men med personer som anger högre grad av kommunikationsrelaterade problem.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Ämnen berörda i samtalen 

 

Intressen och aktiviteter Personlig information Kommunikation 

 

Handla och shoppa 

Laga mat  

Lyssna på musik 

Sjunga 

Sport  

Städa 

TV 

Umgås 

Vara ensam 

Vara utomhus 

 

 

Boende 

Dricka 

Hörsel 

Kontakt med familj 

Kontakt med sjukvård 

Syn 

Sömn 

Äta 

 

Förståelse 

Göra sig förstådd 

Hitta ord 

Läsa 

Samtala med obekanta 

Skriva för hand 

Skriva på dator 

Skämta 

Starta samtal 

Tala 

Tala i telefon 

Tala länge 

 

Frågor ställdes i verbal form 

ex.: 

”Hur gillar du...?” 

”Vad tycker du om att...?” 

Frågorna ställdes i verbal form 

ex.: 

”Hur fungerar det med...?” 

”Hur tycker du det går med...?” 

Frågorna ställdes i verbal form 

ex.: 

”Hur fungerar det att...?” 

”Hur tycker du det fungerar 

med...?” 
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Bilaga 2. Frågor till den återkopplande intervjun 

 

 

Allmänna frågor:  

Ställdes både angående samtalsmatta och för det 

talade samtalet. Frågorna rörde då enbart en 

form. 

 

Exempelvis: 

”Hur upplevde du samtalet med samtalsmatta? 

vs. 

”Hur upplevde du det talade samtalet” 

 

 

 

 Hur upplevde du samtalet? 

 Vad, om något, tyckte du var negativt i 

samtalet? 

 Vad, om något, tyckte du var positivt i 

samtalet? 

 Vad, om något, kändes ansträngande i 

samtalet? 

 Vad, om något, kändes lätt i samtalet? 

 Hur kände du att samspelet var mellan 

dig och den som intervjuade ? 

 Hur nöjd kände du dig i hur intervjuaren 

gav respons på dina svar? 

 Hur upplevde du att intervjuaren förstod 

dig? 

 Hur upplevde du att du kunde hänga med 

i samtalet? 

 Hur kände du att det gick att besvara 

frågorna? 

 Hur upplevde du att du kunde uttrycka 

det du ville? 

 

Specifik fråga ställd angående samtalsmatta: 

 

 Hur skulle du se på att använda 

samtalsmatta i framtiden om sådant 

behov skulle uppstå? 

 

Jämförande frågor: 

 

 Vilken intervjuform upplevde kändes 

mest positiv och varför? 

 I vilken intervjuform kände du att du bäst 

kunde uttrycka dig och varför? 

 I vilken intervjuform kände du att du bäst 

kunde hänga med i samtalet och varför? 

 

Allmänna frågor om samtal: 

 Vad tycker du är ett bra samtal? 

 Vilka aspekter i ett samtal är viktiga för 

dig? 

 


