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Occupational Therapist - Patient 
 
 

Abstract 
In the present study, the institutional discourse in health care was examined, focusing on 

speech therapists and occupational therapists in interaction with a common patient with 

aphasia. The purpose of the present study was to identify common communication strategies 

used in the professional conversation between a speech therapist and a patient and between an 

occupational therapist and the same patient. Specific research questions were: What 

communicative strategies are used in interaction between a speech therapist and a patient with 

aphasia and between the occupational therapist and the same patient? Are there 

differences/similarities between how speech therapists and occupational therapists interact 

with patients with aphasia? 

 

Six people in total, two patients in interaction with a speech therapist and an occupational 

therapist respectively, were recorded during treatment sessions of each profession. General 

and specific aspects of the institutional interaction were then analysed according to principles 

of conversation analysis.  

 

Similarities in the use of closed questions as a strategy to increase the effectiveness in 

interaction could be seen between the two different professions studied. The use of 

evaluations in interaction was also relatively similar between the two occupations. 

 

Some differences were identified in the ways that each profession used repetitious behavior, 

co-constructions and non-verbal communication. In terms of use of communication aids to 

support the patient's understanding, clear differences between the professions were observed. 

 

 

Key words: Institutional discourse, speech therapist, occupational therapist, communication 

strategies, conversation analysis, aphasia 



Sammanfattning 

I föreliggande studie undersöks det institutionella samtalet inom vården, med inriktning på 

logoped och arbetsterapeut i samspel med gemensam patient. Syftet med studien var att 

kartlägga de vanligt förekommande kommunikativa strategier som används i det 

professionella samtalet mellan logoped och patient med afasi samt mellan arbetsterapeut och 

samma patient.  Specifika frågeställningar var: Vilka kommunikativa strategier används i 

samtal mellan logoped och patient med afasi och i relationen mellan arbetsterapeut och 

samma patient? Finns det skillnader/likheter mellan hur logopeder och arbetsterapeuter 

interagerar med patienter som har afasi?  

Två patienter i interaktion med varsin logoped och varsin arbetsterapeut, sex personer totalt, 

spelades in under patientens behandlingstillfällen hos respektive profession. Generella och 

specifika aspekter av det institutionella samtalet analyserades sedan enligt samtalsanalytiska 

principer. 

 

Likheter i användandet av slutna frågor som strategi för att effektivisera kommunikationen 

kunde ses mellan yrkeskategorierna i studien. Även användandet av utvärderingar var relativt 

lika mellan yrkesgrupperna. 

 

Vissa skillnader synliggjordes i respektive yrkesgrupps sätt att använda repetitioner, 

reparationer, samkonstruktioner och icke-verbal kommunikation. Gällande användande av 

kommunikativa hjälpmedel som stöd för patientens förståelse, sågs tydliga skillnader mellan 

yrkeskategorierna.  

 
 

 

Nyckelord: Institutionella samtal, logoped, arbetsterapeut, kommunikativa strategier, 
samtalsanalys, afasi 
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Inledning 
 
I flera studier på senare tid har man sett att individer med olika typer av kommunikativa 

funktionshinder får en asymmetrisk kommunikation med personer som för dem har en 

terapeutisk eller vårdande roll. Samtal mellan patient och vårdgivare ser olika ut beroende av 

vilken specifik yrkesroll vårdgivaren har (Holck, 2009). 

Conversation Analysis (CA) innebär en metodisk analys av den interaktion som förkommer 

mellan individer i vardagliga situationer och syftar till att upptäcka mönster och 

förekommande fenomen i samspelet (Hutchby & Wooffitt, 2008).  CA är även en vanligt 

förekommande metod i samtalsforskning där någon av deltagarna har en 

kommunikationsstörning, exempelvis afasi (Perkins, 1995; Wilkinson, 2007). CA har också 

visat sig vara ett användbart verktyg när det gäller att analysera institutionella samtal samt 

samtalsdeltagarnas roller och samspel under interaktion (Goodwin, 2003). Det finns få 

svenska samtalsanalytiska studier av det institutionella samtalet som studerar interaktion 

mellan olika terapeuter och patienter med kommunikativa funktionshinder. 

Föreliggande studie undersöker den institutionella dialogen inom vården, konkretiserad 

genom videoinspelning och samtalsanalys av kommunikationen mellan logoped-patient med 

afasi samt arbetsterapeut i kommunikativ interaktion med samma patient. Studiens resultat 

kan bidra till att ge kunskaper om respektive yrkesgrupps strategier och resurser i interaktion 

med patient med kommunikativa svårigheter. Genom att synliggöra de strategier som används 

kommunikationen med patient, kan studien möjliggöra såväl intra- som interprofessionellt 

lärande.   

Bakgrund 

Det institutionella samtalet 

Hur samtalsformen ser ut och vilka regler den tycks följa är beroende av vilken kommunikativ 

genre, det vill säga vilket språkbrukssammanhang, den faller inom (Fairclough, 1992). 

Vanligtvis görs skillnad på informella samtal, det mellan två likställda parter, och det 

formella, till exempel det institutionella samtalet, där interaktionen sker mellan dels en 

representant för institutionen i fråga, ”experten” (exempelvis läkare eller logoped) och dels 

lekmannen (patienten) (Linell, 1990).  

Det institutionella samtalet innehåller några specifika karakteristika (Linell, 1990; Drew & 

Heritage, 1992). Det första är att det äger det rum mellan en expert och en lekman (Linell, 
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1990). Vad som också gör det institutionella samtalet annorlunda i förhållande till det 

informella, är att det starkt utmärks och präglas av att det sker i en situation med en särskild 

aktivitet med ett förutbestämt syfte (Linell, 1990; Drew & Heritage, 1992). Det har också 

egenskapen att det har färdiga rutiner för hur deltagarna ska verkställa syftet. Slutligen skiljer 

det sig genom att deltagarna har klara roller, med skilda rättigheter och skyldigheter i mötet 

(Linell, 1990; Roberts & Sarangi, 1999). Terapeuten/experten har möjlighet att styra samtalet 

med hjälp av frågor (Hydén & Misher, 1999). 

Agar (1985) visar i sin forskning att det institutionella samtalet har, sett ur den institutionella 

företrädarens perspektiv, tre separata mål; diagnos, direktiv och rapport. Målet diagnos 

innebär att experten, dvs. den professionella eller den institutionella företrädaren, måste ställa 

diagnos, på lekmannen, dvs. exv. patienten eller klienten. Det andra målet, direktiv, innebär 

att det institutionella samtalet ska kunna ge experten underlag för ett verbalt eller skrivet 

direktiv, i form av ett råd till eller fastställande, angående klientens/patientens problem. Det 

tredje målet är den skrivna rapporten, som är en konklusion av det institutionella samtalet och 

i allmänhet ämnad för institutionens egna ändamål (Agar, 1985). Det faktum att de 

institutionella samtalen har bestämda syften och mål, medför deras särskilda struktur (Linell, 

1990). Figuren nedan är en omarbetad version av Linells (1990) illustration som presenterar 

det institutionella samtalets olika delaktiviteter eller faser. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2) Identifikation och upp-
mjukande frågor	  

 

1) Någon slags öppnande, 
hälsningsfras, etc 

4) Bestämmande och/eller 
debatt eller tolkning 

5) Formulerande av rapport 

6) Avslutning: avsked 

A) ”FÖRSNACK” 

C) ”EFTERSNACK” 

3) Undersökning, utbyte av 
information 

 
B) ”MELLANSNACK” 
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Figur 1. Figuren illustrerar det institutionella samtalets struktur med flera faser (Linell, 1990, 
s.22). 

Figuren visar att institutionella samtal följer en viss struktur som innebär ett öppnande av 

samtalet, identifikation av problemet med flera uppmjukande frågor, utbyte av information, 

tolkning eller bestämmande av problemet, rapportformulering och avslutande. För-, mellan- 

och eftersnack förekommer mellan de olika faserna (Linell, 1990). 

Institutionella samtal inom vården  

Som tidigare beskrivits varierar institutionella samtal inom vården beroende på bland annat 

syfte med samtalet (Linell, 1990). I interventionssituationen är terapeutens och lekmannens 

kunskap om situationen olika (Linell, 1990), vilket leder till asymmetri i maktförhållanden 

mellan samtalsdeltagarna (Linell, 1990; Drew & Heritage, 1992). Asymmetrin i interaktionen 

synliggörs till exempel genom att den samtalsdeltagaren som utövar sin yrkesroll introducerar 

ett samtalsämne (Norrby, 2004) eller ber patienten att utföra en handling. Denna brist på 

symmetri i det institutionella samtalet är ett potentiellt ansiktshot för en fungerande 

interaktion och kan minimeras med hjälp av olika avdramatiserade strategier (Norrby, 2004; 

Wallner & Weström, 2011), till exempel genom indirekta formuleringar, ordval, skratt och att 

frånskriva sig sin egen kompetens (Wallner & Weström, 2011). 

Interaktion i samtal påverkas av sociala, könsrelaterade och åldersmässiga faktorer (Norrby, 

2004) samt av vilket målet med interaktionen är, varför det kan finnas skillnad i hur olika 

professionella grupper kommunicerar (Holck, 2009). Till exempel har samtal mellan logoped 

och patient oftast ett bestämt syfte och logopeden tar huvudsakligt ansvar för att inleda och 

avsluta en sekvens (Plejert, Samuelsson & Anward, 2010). Logopeden tar dessutom vanligen 

ansvar för att välja samtalsämnet och styr på det sättet samtalets struktur, vilket leder till att 

interaktionen blir mer uppgifts- och övningsfokuserad (Horton, 2006). Arbetsterapeuter har en 

stödjande och bekräftande yrkesroll och brukar i likhet med logopeder få sista ordet i samtalet 

(Lundgren, 2009; Plejert et al., 2010). 

Holcks forskning (2009) hade som utgångspunkt att det förelåg skillnader mellan logoped-

patientsamtalet och sjukgymnast-patientsamtalet. Skillnaderna hänvisas i avhandlingen till att 

samtalen har olika ändamål och att det därför bör ta olika form. Studien gav dock vid handen 

att mycket få skillnader kunde mätas, trots det faktum att logopeder använder verbal 

kommunikation som såväl medel som mål i och för interventionen, samtidigt som den för 
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sjukgymnaster endast är ett medel för interventionen. Logopeder tenderar att ställa fler frågor 

och använda mindre småprat i samtalet (Holck, 2009).  

Kommunikationssvårigheter vid afasi 

Afasi är en nedsättning av språkliga funktioner, uppkomna av förvärvade hjärnskador och ett 

resultat av skador i de områden som kontrollerar språkliga funktioner i hjärnan (National 

Institute of Deafness and Other Communication Disorders [NINCD], 2008). Den nedsatta 

förmågan att kommunicera är gemensam för alla personer med afasi (Bergström, 2007) och 

vanligt förekommande symtom är svårigheter att förstå och producera tal, vilket kan 

manifesteras i ordmobiliseringssvårigheter samt nedsatt förmåga att förstå och producera 

yttranden (Ramsberger & Rende, 2002; Fox, Armstrong & Boles, 2009). Personer med afasi 

kan även ha svårigheter med att initiera konversation, välja strategier och strukturera sina 

yttranden, vilket negativt påverkar delaktighet i samtal (Ahlsén, 2006; Lasker, Garrett & Fox, 

2007). 

Nedsatt förmåga att förstå underförstådd information, tolka känslor hos samtalspartner samt 

producera och tolka yttranden utifrån situation (Ahlsén, 2006) kan innebära pragmatiska 

svårigheter för individer med afasi (Rousseaux, Daveluy & Kozlowski, 2010). Pragmatik 

behandlar språkanvändning i sociala sammanhang och innehåller även icke-språkliga 

komponenter, exempelvis blickar och kroppsspråk, som kan förekomma isolerat från 

talspråket och påverka interaktionen. Individer med afasi har ofta relativt välbevarad 

pragmatisk kompetens, vilket förklaras med att brister i de språkliga förmågorna inte alltid 

korrelerar med individens situationsbundna kommunikationsförmåga (Copeland, 1998). Dock 

kan det uppstå pragmatiska konsekvenser i interaktionen med en person med afasi genom att 

de språkliga svårigheterna som till exempel brister i lexikon, svårigheter med språkförståelse 

eller fördröjda svar bryter mot de pragmatiska samtalsreglerna (Milroy & Perkins, 1992). En 

person med afasi har en tendens att använda för många innehållslösa ord i samtalet, på så vis 

störs kommunikationen och därmed även interaktionen (Anward, 2003). 

Samtal med personer med afasi påverkas av deltagarnas roller i interaktionen och av den 

pågående aktiviteten (Plejert et al., 2010). Kommunikationen vid afasi kan vara 

partnerberoende, som vid grav afasi, eller självständig, som vid lätt afasi (Lasker et al., 2007). 

För partnerberoende kommunikatörer som inte självständigt kan förmedla informationen eller 

välja kommunikationssätt, tar samtalspartnern ansvar för kommunikationen. Självständiga 

kommunikatörer kan, till skillnad från de partnerberoende, i viss mån själva ta ansvar för flyt i 
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kommunikationen (Lasker et al., 2007). Dock är de flesta personer med afasi beroende av sina 

kommunikationspartners för att kunna delta i kommunikativa aktiviteter på ett effektivt sätt 

(Kagan, 1998). Togher, Power, Tate, McDonald och Rietdijk (2010) visade att 

kommunikationspartnern har en vågmästarroll som kan påverka konversationen och på så vis 

göra den till mer eller mindre lyckad. 

Logopedisk och arbetsterapeutisk intervention efter stroke 

Logopedisk intervention vid afasi efter stroke har som mål att förbättra tal-, språk- och 

kommunikativa funktioner för att öka individens förmåga till en självständig kommunikation 

(Herbert, Best, Hickin, Howard & Osborne, 2003). De olika inriktningarna inom 

afasiintervention skiljer sig med avseende på vilka förmågor som ligger i fokus för 

behandlingen (Ahlsén, 2006). Logopedisk intervention kan bland annat innebära att hitta 

lämpliga kommunikativa tillvägagångssätt och öva kompensatoriska strategier i syfte att nå en 

förbättrad kommunikation (Kagan, Black, Duchan, Simmons-Mackie & Square, 2001; 

Herbert at al., 2003). Afasiintervention kan även innebära sociala åtgärder och utbildning av 

anhöriga för att möjliggöra en ökning av patientens delaktighet i vardagslivet (Kagan et al., 

2001). Oavsett vald interventionsmetod innebär logopedisk afasiintervention såväl varierande 

uppgifter för att förbättra de olika språkliga förmågorna som själva interaktionen mellan 

logoped och patient (Horton, 2006). 

Det främsta målet med arbetsterapeutisk intervention är att utifrån patientens behov träna upp 

de nedsatta fysiska, kognitiva och perceptuella förmågorna (Lundgren, 2009), att öva in olika 

kompensatoriska strategier samt att assistera vid val av lämpligt hjälpmedel (Socialstyrelsen, 

2005). Arbetsterapeutens roll är att informera och stödja patienten till en fungerande vardag 

och ett fungerande arbetsliv genom att utreda och bedöma patientens fysiska, psykiska och 

sociala funktioner som påverkar patientens aktivitet och delaktighet (Socialstyrelsen, 2001; 

Pålsson & Bäcklund, 2011). 

Conversation Analysis 

Conversation Analysis (CA) är inom samtalsforskningen en av de mest välkända metoderna 

för att analysera mänsklig interaktion på ett systematiskt sätt (Hutchby & Wooffitt, 2008). CA 

utgår från den etnometodologiska forskningen som är en inriktning inom sociologi och 

fokuserar på det interpersonella inom sociala relationer (Cuff & Payne, 1992; Goodwin, 

2003). Sacks, Schegloff och Jefferson var metodens grundare och använde CA för att beskriva 

hur samtalsdeltagare upprätthåller sina sociala roller i interaktion (Sacks, Schegloff & 
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Jefferson, 1974; Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977; Goodwin, 2003). Metoden utvecklades 

till ett system som möjliggör undersökande av hur samtal är organiserade, samt hur deltagarna 

anpassar sig till varandra i interaktionen för att bygga upp den gemensamma förståelse som 

krävs för att uppnå meningsfull kommunikation (Hutchby & Wooffitt, 2008). Analys med CA 

innebär bland annat att studera och tolka interaktionella fenomen som turtagning, 

reparationer, återkoppling och överlappande tal (Hutchby & Wooffitt, 2008). CA används 

även för att studera kommunikativa situationer där en eller flera deltagare har någon form av 

kommunikativt nedsatt förmåga, exempelvis afasi (Oelschlaeger & Damico, 1998a/b; Lesser 

& Perkins, 1999; Wilkinson, 2007) och kan användas för analys av såväl vardagliga samt 

institutionella samtal (Wilkinson, 1999). 

Nedan följer en beskrivning av vissa av de inom CA viktiga begrepp som undersökts i 

föreliggande studie. 

Turtagning och sekvensering 

Alla samtal består av turer som är relaterade till tidigare yttranden och påverkar kommande. 

Turtagning innebär det sätt på vilket deltagarna skapar ordning i samtal genom att fördela 

ordet mellan varandra (Sacks et al., 1974). Alla i interaktionen förekommande fenomen 

bygger på turtagningssystemets grundläggande komponenter och regler, vilka beskriver 

konstruktion och fördelning av samtalsturer. Ett yttrande innebär en sammangängande och 

självständig talperiod (Linell & Gustavsson, 1987) som varar så länge talaren har ordet 

(Hutchby & Wooffitt, 2008). 

Turfördelningen beskriver talarbyte, det vill säga hur turerna fördelas med hjälp av olika 

tekniker och hur nästa talare kan utses av sig själv eller av den talaren som har turen (Sacks et 

al., 1974). En person med nedsatt kommunikativ förmåga använder utfyllnadsord för att 

behålla turen i större utsträckning än individer utan kommunikativ nedsättning (Menn, 

O´Connor, Obler & Holland, 1995). 

Individer med afasi tycks prestera bättre i en naturlig samtalssituation än vid formell testning 

av språkförmågan (Goodwin, 2003), vilket kan förklaras med att de använder ledtrådar från 

föregående yttranden för att göra sig förstådda och kunna uttrycka sig på ett meningsfullt sätt 

(Wilkinson, 1999). Alla turer frambringas som ett resultat av deltagarnas samarbete och 

respons på vad som tidigare sagts, vilket kallas sekvensering (Wilkinson, 1999). Det 

sekventiella sammanhang i dialogen som tidigare turer genererar har visat sig vara en viktig 
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kommunikativ resurs för personer med afasi (Wilkinson, 1999; Goodwin 2000; Goodwin, 

2003). Individen kan själv hänvisa till föregående samtalsinlägg för att göra sig förstådd och 

bidra med egna meningsfulla yttranden i samtalet (Goodwin, 2003).  

Reparationer 

Reparationer är enligt CA en beskrivning av olika strategier som används för att 

samtalsdeltagarna ska kunna hantera de olika problemkällor som kan påverka produktion av 

nästa tur (Schegloff et al, 1977; Schegloff, 2000). En problemkälla innebär en problematisk 

kommunikativ situation, exempelvis för tidig eller för sen yttrandestart (Sacks et al., 1974), 

deltagarnas missförstånd och behov att ändra innehållet (Norrby, 2004) eller kommunikativa 

svårigheter (Schegloff et al., 1977). 

Schegloff et al. (1977) beskriver att sätten att indela reparationer baseras på vem som initierar 

och vem som utför dessa. Självinitierad självreparation betyder att reparationen av 

problemkällan initieras och repareras av den deltagare som har orsakat oklarheten i samtalet. 

Självinitierade självreparationer är också de reparationer som är minst ansiktshotande för 

samtalsdeltagarna (Lindström, 2008). Vid en självinitierad annanreparation kommer initiativet 

till reparationen från den deltagare som gett upphov till en problemkälla och själva 

reparationen sker sedan med hjälp av den andre samtalsdeltagaren. Annaninitierad 

annanreparation innebär att både initiativet till, och själva reparationen, utförs av den andra 

deltagaren i interaktionen. Vid en annaninitierad självreparation utförs reparationen av den 

deltagare som yttrat problemkällan på initiativ av samtalspartnern, till exempel genom att 

begära ett förtydligande (Schegloff et al., 1977). Enligt Schegloff et al. (1977) följer 

reparationer en viss preferensstruktur, vilken visar att självutförda reparationer prefereras 

framför annanutförda och självinitierade framför annaninitierade. 

De språkliga svårigheter som förekommer vid afasi kan begränsa individens förmåga att 

kontrollera sitt yttrande och upptäcka behov att reparera. Det kan också för dessa individer 

vara svårt att utföra själva reparationen på grund av den begränsade språkliga förmågan. En 

utebliven reparation kan innebära en kommande, bristande eller längre, sådan med hjälp av 

samtalspartnern (Perkins, Crisp & Warshaw, 1999). Milroy och Perkins (1992) visar dock att 

individen med afasi kan effektivisera kommunikationen om så kallad ’least collaborative 

effort’ används. Det betyder att samtalsdeltagarna försöker att minimera sina ansträngningar 

för att uppnå gemensam förståelse.  Schegloff et al. (1977) föreslår att den principen kan 

uppnås genom att använda reparationer som är strikt bundna till den svårförståeliga 
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turen/yttrandet. En effektiv strategi är att använda annaninitierade självreparationer, vilka ger 

personen med afasi möjlighet att såväl inse vad oklarheten består i som att reparera 

missförståndet. 

Flera studier har visat att språkliga svårigheter vid afasi kan leda till högre förekomst av 

reparationer (Milroy & Perkins 1992; Perkins, 2003). Reparationsarbetet tenderar också i 

sådana fall att kräva fler än tre turer (Schegloff et al., 1977) i jämförelse med samtal där ingen 

av samtalsdeltagarna har kommunikativa hinder (Wilkinson, 2007). Reparationer bidrar till en 

ökad samförståelse i interaktionen (Linell, 1990; Plejert, 2004; Lindskog, 2009). 

Samtalspartnern kan underlätta reparationsarbetet för samtalsdeltagare med afasi bland annat 

genom att föreslå olika alternativ (Milroy & Perkins, 1992). 

Samkonstruktion  

Samkonstruktion är en betydelsefull del i kommunikationen och innebär ömsesidigt samspel 

mellan samtalsdeltagarna i syfte att uppnå en gemensam förståelse, trots kommunikativa 

hinder. Samkonstruktion innebär att en talare bidrar till en annan talares inkompletta tur 

genom att semantiskt eller syntaktiskt avsluta eller utvidga den påbörjade turen (Oelschlaeger 

& Damico, 1998a). 

För en person med afasi är samkonstruktion en resurs för att hantera komplicerade 

samtalssituationer som orsakas av språksvårigheterna (Oelschlaeger & Damico, 1998a). 

Långa gissnings- och reparationssekvenser är vanligt förekommande i ett samtal där en av 

deltagarna har afasi (Goodwin, 2003). Med hjälp av samtalspartners strategier som till 

exempel hjälp med ordfinnande, utökning av information och ifyllnad av samtalstur, kan en 

person med afasi hantera samtalet på ett mer effektivt sätt och bättre bidra till interaktionen. 

För att lösa ordfinnandeproblemet kan samtalspartnern till exempel använda sig av en så 

kallad ”hint and guess” eller gissningsstrategi som inkluderar flera delsteg. Först behöver 

både personen med afasi och dennes samtalspartner bekräfta ordfinnandeproblemet för att 

sedan kunna samarbeta, gissa och bekräfta det rätta målordet (Laakso & Klippi, 1999). 

Repetitioner 

Repetitioner, som även kallas för återanvändning eller upprepning, är enligt Oelschlaeger och 

Damico (1998b) en betydelsefull resurs för personer med afasi för att förstärka och förtydliga 

samtalet. Repetition underlättar förståelse (Plejert & Samuelsson, 2008) och är ett sätt att visa 

deltagandet i interaktionen (Tannen, 2007). Repetitioner kan även vara direkta eller fördröjda 
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(Tannen, 2007) och kan innebära antingen en exakt återgivning av det sagda yttrandet, eller 

en mer fri skildring med hjälp av synonymer och egna formuleringar (Johnstone, 1994).  

Repetition fyller fem funktioner; planering av produktion, förståelse, interaktion, 

sammanhang och gemensamt engagemang (Tannen, 2007). Det gemensamma engagemanget 

är den viktigaste av funktionerna och håller samtalet igång. Genom att repetera kan 

samtalsdeltagarna reparera det tidigare sagda eller expandera sitt föregående yttrande 

(Tannen, 2007; Lindskog, 2009; Björnestrand & Kindstrand, 2010). Genom att repetera det 

tidigare sagda kan en samtalsdeltagare med afasi klargöra sitt yttrande (Oelschlaeger & 

Damico, 1998b; Björnestrand & Kindstrand, 2010) eller hantera en problematisk 

kommunikativ situation beroende på svårigheter med exempelvis ordmobilisering eller 

hörförståelse (Johansson & Östlund, 2007; Björnestrand & Kindstrand, 2010). Personen med 

afasi får genom att repetera möjlighet att påpeka vad som är otydligt i syfte att underlätta 

förtydligandet (Anward, 2003). 

Repetitioner är en resurs för att personer med afasi ska kunna ge intryck av att delta i 

konversationen och på så sätt visa sin kompetens (Anward 2003; Björnestrand & Kindstrand, 

2010). Repetition av icke-verbal kommunikation sker ofta omedvetet och bidrar till en känsla 

av samhörighet mellan samtalspartners (Chartrand & Bargh, 1999). Repetition används även 

för att bekräfta frågor och svar som yttras av samtalspartnern (Hansson, 2006; Johansson & 

Östlund, 2007; Björnestrand & Kindstrand, 2010). Genom att upprepa kan personen med afasi 

vinna lite tid för att betänka och bearbeta det tidigare sagda, vilket kan underlätta i de fall 

individen har svårigheter med ordmobilisering eller ordförståelse (Oelschlaeger & Damico, 

1998b). 

Gester och skratt 

Gester är för en person med afasi en värdefull kommunikativ resurs för att förstärka det som 

uttrycks i samtalet (Ahlsén, 2006; Beeke, Maxim & Wilkinson, 2007) och för att kompensera 

för de språkliga svårigheter som beror på afasi (Rousseaux et al., 2010). Individer med afasi 

använder gester i större utsträckning än de som inte har språkliga hinder (Rousseaux et al., 

2010). Gester ger störst kommunikativ effekt när de används tillsammans med det talade 

språket (Goodwin, 2000). För att gester ska bli en kommunikativ resurs för en person med 

afasi, krävs det att samtalspartnern också kan använda och tolka de gester som personen med 

afasi använder sig av (Perkins, 2005). 
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Skratt är en naturlig kommunikativ resurs och används av personer med afasi som bland annat 

markering av turövergång, bevis på förståelse av föregående yttrande eller utvärdering av sitt 

eget yttrande. På det sättet är skratt ett verktyg som underlättar förståelse i samtalet och 

hjälper således individen med afasi att effektivisera sin interaktion (Madden, Oelschlaeger & 

Damico, 2002). Personer med afasi kan använda skratt som en strategi för att visa sin 

kommunikativa kompetens (Anward, 2003). Genom att skratta vid ordfinnandeproblem kan 

dessa individer bekräfta att de är medvetna om sina svårigheter. Flera studier (Johansson & 

Östlund, 2007; Munktell & Nordenlöw Svantesson, 2010) visar att en person, drabbad av 

afasi, kan använda skratt såväl som en resurs för att kompensera språksvårigheterna, som i 

vanliga humoristiska situationer. Enligt Wilkinson (2007) används skratt för att hantera 

genanta situationer uppkomna som resultat av språkliga svårigheter. En person med afasi kan 

skratta åt sina felsägningar för att uppmärksamma dem och förvandla dem till ett skämt och i 

sådana fall brukar samtalspartnern också skratta tillbaka. Skratt kan även förekomma när 

individen med afasi misslyckas med sin självreparation och då skrattar i regel inte 

samtalspartnern tillbaka. Lindholm (2010) visar att skratt även kan förekomma hos en person 

som inte minns biografiska uppgifter, exempelvis namnet på ett barnbarn, som en strategi för 

att mildra en ansiktshotande situation.  

Samtalsanalytiska studier av afasi 

Tidigare studier som undersöker språklig förmåga hos personer med afasi (Heilman, Safran & 

Geshwind, 1971; Hinterbuchner, 1974; Mohr, 1982) behandlar inte den kommunikativa och 

pragmatiska kontexten i samtalet utan fokuserar på själva språkbedömningen. Det kan vara 

missvisande med tanke på att personer med lättare språkliga brister kan ha svårigheter med 

interaktion i en verklig samtalssituation. Det finns också personer med grava språkliga brister 

som kan kommunicera förhållandevis framgångsrikt med hjälp av kommunikationspartner 

och sin förmåga att använda kontexten och utnyttja språkliga, pragmatiska och sociala 

resurser och ledtrådar i ett samtal (Goodwin, 2003). Trots att personer med afasi har olika 

språkliga begränsningar, betyder det inte automatiskt att det uppstår problem med samspel 

och kommunikation (Ferguson, 1996). CA tar hänsyn till de interaktiva resurserna som 

personen med afasi uppvisar i samtalet (Lesser & Perkins, 1999) samt till individens 

kommunikativa kompetens, vilken framkommer under interaktion (Ferguson, 1996). CA är 

därav ett användbart instrument i studier som behandlar afasi, interaktion och samtal (Perkins, 

1995; Oelschlaeger & Damico, 1998a; Perkins et al., 1999; Wilkinson, 1999). Lesser och 

Perkins (1999) visar att CA är en metod som har hög ekologisk validitet. Genom att metoden 
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används för att analysera samtal uppkomna i vardagliga sammanhang, återspeglar de resultat 

som genereras fenomen som är relevanta för den individ eller grupp av personer vars 

interaktion studeras. Metoden kan även anses ha hög reliabilitet när det gäller de 

reparationsstrategier som deltagarna med afasi använder i samtal. Individer med afasi kan i 

vardagliga samtalssituationer prestera högre än vid formell testning av språkförmågan. Det 

sker bland annat genom att personen då kan använda ledtrådar från föregående yttranden för 

att göra sig förstådd och uttrycka sig på ett meningsfullt sätt (Wilkinson, 1999; Goodwin, 

2003). Alla turer frambringas som ett resultat av deltagarnas samarbete och respons på vad 

som tidigare sagts (Wilkinson, 1999).  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att studera de kommunikativa resurser som används i det 

institutionella samtalet mellan logoped och patient med afasi samt arbetsterapeut och samma 

patient, för att identifiera och beskriva eventuella skillnader och likheter mellan dessa 

vårdgivare. De grundläggande frågeställningarna för studien är följande: Vad är 

kännetecknande för det institutionella samtalet mellan logoped-patient och arbetsterapeut-

patient? Hur struktureras samtalet i det givna sammanhanget? Vilka strategier används av 

olika terapeuter? Finns det skillnader/likheter mellan det logopediska och det 

arbetsterapeutiska samtalet? 

Metod 

Deltagare 

Inför studien var det tänkt att olika yrkesgrupper, som till exempel arbetsterapeut och 

sjukgymnast, skulle kunna delta. Dock framkom det i logopedernas sökande efter 

professionella deltagare att endast arbetsterapeuter var tillgängliga i samtliga fall.  

I studien deltog således två vuxna patienter med kommunikationssvårigheter efter stroke (P1 

och P2), två yrkesverksamma logopeder (L1 och L2) och två yrkesverksamma 

arbetsterapeuter (AT1 och AT2), totalt sex personer. För att komma i kontakt med möjliga 

deltagande patienter kontaktades logopedmottagningar i Jönköpings läns landsting. När 

kontakt var etablerad lämnades information kring studiens syfte och kriterier för urval av 

deltagande patienter och arbetsterapeuter kopplade till samma patient efterfrågades. 

Kriterierna för deltagande patienter var följande: 
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Inklusionskriterier: 

- Patienten har någon form av kommunikativt funktionshinder 

- Patienten har regelbunden kontakt med logoped och arbetsterapeut (eller sjukgymnast) 

- Patienten har svenska som modersmål 

Exklusionskriterier: 

- Patienten har teckenspråk som huvudsakligt kommunikativt medel 

Logopederna fick informationsbrev (Bilaga 2 och 3) innehållande studiens syfte och 

genomförande där Bilaga 3 är skriven med enklare ord för att underlätta förståelse för 

deltagande patienter med afasi. Urvalet av deltagande patienter skedde utifrån logopedernas 

bedömningar av vilka patienter som var tänkbara att tillfråga om möjligt deltagande i studien. 

Fem patienter ansågs slutligen vara lämpliga, samt hade möjlighet att delta. En patient 

avslutade sin behandling innan inspelningen kunde genomföras och en patient drog sig ur 

undersökningen av personliga skäl. Antalet deltagande patienter var vid detta tillfälle tre. 

Information om samtliga patienter inhämtades från journalhandlingarna. Den tredje patienten 

fick exkluderas från studien efter inspelningen på grund av att patienten vid 

inspelningstillfället inte längre bedömdes ha svårigheter med sin kommunikativa förmåga. 

Det slutliga antalet deltagande patienter uppgick således till två.  

Patient 1 (P1) är en drygt 80 år gammal kvinna som insjuknade i vänstersidig stroke cirka tre 

månader innan inspelningen. Hon hade vid inspelningstillfället diagnosen afasi/dysfasi 

(R470A), måttlig, samt verbal apraxi (R482B) och uppvisade främst expressiva svårigheter, 

såväl apraktiska som språkliga. Vidare hade patienten nedsatt hörförståelse för längre och mer 

komplexa budskap. Patienten var inskriven på en logopedmottagning och hade reegelbunden 

logopedkontakt (ca en gång i veckan). Arbetsterapeuten träffade henne på avdelningen efter 

insjuknandet och fortsatte sedan kontakten på dagrehabiliteringen med ett tillfälle i veckan 

under fyra veckor. Patienten avslutade sin dagrehabilitering hos arbetsterapeuten vid tillfället 

för filmningen och kommer att bli kallad för uppföljningsbesök ca två månader efter avslutad 

behandlingsperiod.  

Patient 2 (P2) är en man på drygt 70 år som insjuknade i hjärninfarkt i december 2011 och i 

vänstersidig stroke en kort tid därefter. Patienten var vid tillfället för inspelningen inskriven 

på avdelningen med planerad utskrivning följande dag. Han hade vid inspelningstillfället 

diagnosen afasi/dysfasi (R470A) och uppvisade stora expressiva svårigheter samt svårigheter 

med auditiv förståelse. Talet var sparsamt med stor andel perseverationer. Patienten hade 
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under sjukhusvistelsen och fram till inspelningstillfället endast haft gles logopedkontakt (fyra 

tillfällen). Arbetsterapeuten träffade honom första gången direkt efter insjuknandet och sedan 

cirka en gång i veckan under tiden patienten var inskriven.  

Material och procedur  

Samtal mellan patienter och logopeder respektive arbetsterapeuter spelades in i ett 

behandlingsrum på respektive logoped- och arbetsterapeutmottagning under patientens 

planerade besök. Logopederna och arbetsterapeuterna fick inga särskilda instruktioner inför 

besöken utan fick styra samtalen själva. Samtalen spelades in med två videokameror av märke 

Sony DCR-SR35, en riktad på endast terapeuten, den andra på både terapeut och patient. 

Ansvariga studenter var frånvarande under inspelningarna för att uppnå en så naturlig 

behandlingssituation som möjligt. Varje samtal resulterade i 24-37 minuters inspelad 

samtalstid. Totalt antal videofilmade samtal uppgick till fyra stycken (åtta filmer) och total 

inspelningstid till 4 timmar och 6 minuter. 

Analys  

Videoinspelningarna grovtranskriberades först i sin helhet. Därefter undersöktes 

grovtranskriptionerna för att hitta potentiellt intressanta utdrag och fenomen. De fenomen som 

valdes ut är de som ansågs motsvara studiens syfte och besvara frågeställningarna bäst. 

Utdragen fintranskriberades enligt transkriptionsnyckel (Bilaga 1) och analyserades på 

detaljnivå enligt CA:s principer. Förekomst av flera analyserade fenomen beräknades. För att 

uppnå högre reliabilitet har beräkningen av vissa fenomen gjorts av båda studieförfattarna för 

att sedan jämföras. Uträkningen av hur stor del av det totala antalet turer i respektive 

interaktion som varje fenomen utgör gjordes av båda studieförfattare. I tveksamma fall har 

studiens handledare konsulterats för att uppnå ett säkrare resultat. Förekomsten av utvalda 

fenomen beräknades i såväl antal som procent och presenteras i tabellform i resultatavsnittet.  

Etiska överväganden 

Samtliga deltagare informerades om studiens syfte och mål (Bilaga 2 och 3) både skriftligt 

och muntligt med hänsyn till att en tredjedel av deltagarna har afasi. Samtliga deltagare 

informerades att medverkan i studien var frivillig och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande.  Deltagarna lämnade skriftligt samtycke till sitt deltagande och till att materialet 

får användas i undervisning (Bilaga 4 och 6) och i vidare forskning (Bilaga 5 och 7). Samtliga 

deltagare i studien avidentifierades och tilldelades kodnamn. Även namn på personer och 
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platser som förekommer i samtalen tilldelades kodnamn. Materialet har hanterats med 

försiktighet och endast personer som är involverade i undersökningen har kunnat ta del av 

inspelningar, anteckningar och annan dokumentation.  

Resultat och analys 

Samtliga analyserade samtal har konstaterats vara konstruerade enligt Linells (1990) modell 

för det institutionella samtalets struktur och fasindelning.  

I resultatet presenteras flera intresseväckande fenomen som framkommit i studien, bland 

annat samkonstruktioner, repetitioner och icke-verbal kommunikation. Varje fenomen 

analyseras för logopediskt och arbetsterapeutiskt samtal. För transkriptionsnyckel se bilaga 1. 

Deltagarna i studien är i transkriptionerna kodade enligt följande: L: logoped; AT: 

arbetsterapeut och P: patient. 

I syfte att underlätta presentation, tolkning och analys av resultat förklaras vilka deltagare som 

beskrivs i de valda utdragen; patient 1, patient 2, logoped 1, logoped 2, arbetsterapeut 1 och 

arbetsterapeut 2. För att underlätta tolkning av för vartdera avsnitt intressanta fenomen, har de 

i vissa längre utdrag markerats med färg. Tabell 1 presenterar en sammanfattning av 

förekommande kommunikativa strategier som används av deltagare i den aktuella studien. 

Samtliga strategier beskrivs och analyseras inom varje kategori efter tabell 1.  
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Tabell 1. Sammanfattning av mest relevanta och/eller vanligast förekommande fenomen i de 

för studien analyserade logopediska och arbetsterapeutiska samtalen. 

 

Analyserade 
fenomen 

Samtal mellan logopeder (L)  
och patienter (P) 

Samtal mellan arbetsterapeuter (AT) 
och patienter (P) 

Särskilda 
turtagnings- 
signaler 

AT och L bekräftar P svar innan inledning av en ny tur 

AKK påverkar turkonstruktionen  

Reparationer Vid uppgiftsorienterade samtalssekvenser:  
– annaninitierade självreparationer oftast; P reparerar efter initiering från L 
eller AT  
L använder oftast fonologisk, 
semantisk och visuell prompting, 
automatismer samt nedskrivna ord 
för att initiera en reparation som 
förväntas utföras av P 

AT använder oftast omformulering av 
frågan och utökad information för att 
initiera en reparation som förväntas 
utföras av P 

Sam- 
konstruktion  

Speciella samkonstuktioner i 
logopediska träningssituationer  

 

Repetitioner  Repetition före inledning av ny tur (AT och L) 
Repetition för ökad förståelse (AT, L och P) 
Självrepetition för att bekräfta och förstärka sitt svar, vinna tid (AT, L och P) 
Självrepetition pga att P inte förstår uppgiften (P) 
Repetition för att visa samhörighet (AT, L och P) 
Hög förekomst av repetition i 
specifika språkliga tränings-
situationer, utförs av P och initieras 
av L 

	  

Skratt  Skratt i humoristiska situationer  
Skratt för att avdramatisera situation 
Skratt för att skapa gemensam förståelse  
Skratt för att visa den pragmatiska, sociala och kommunikativa kompetensen  
Mindre skratt med patienten med nedsatt auditiv förståelse (P2) 

Gester och 
mimik 

Gester för att förtydliga och visualisera innehållet i samtalet och underlätta 
förståelse (AT, L och P) 
Gester för att visa samhörighet i samtalet  
Gester för att bekräfta svar (AT, L och P) 
Gester för att markera turtagning 
används ofta 

Sparsamt med gester som 
turtagningsmarkör förekommer 

Utvärderingar  Många utvärderingar förekommer 
Fler positiva än negativa utvärderingar i samtliga samtal 
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Tabell 1 visar förekomst av de för studiens syfte och frågeställning mest relevanta och/eller 

vanliga fenomenen. Särskilda turtagningssignaler synliggörs bland annat i att samtliga 

terapeuter har en tendens att bekräfta patientens svar före inledande av en ny tur sker. 

Turtagningen i de logopediska samtalen i materialet påverkas av AKK, vilket inte ses i de 

arbetsterapeutiska samtalen. Reparationer är vanliga i samtliga analyserade samtal. Olika 

typer av reparationer förekommer; annan- och självinitierade samt annan- och självutförda. 

Samtliga reparationstyper initieras och utförs av såväl patienter som terapeuter. Skillnader kan 

ses i att logopederna oftare använder fonologisk, semantisk och visuell prompting, 

automatismer samt nedskrivna ord för att initiera den reparation som förväntas att utföras av 

patienten. Arbetsterapeuterna i studien använder mer frekvent omformulering av fråga och 

utökad information för att initiera en reparation. Samkonstruktioner i specifika logopediska 

språkträningssituationer går ut på att logopederna strävar efter att patienterna ska kunna 

producera eget tal och inte endast svara på slutna frågor. Repetitioner förekommer i hög grad i 

logopediska språkträningssituationer och av samtliga terapeuter före inledning av ny tur. 

Repetitioner används även av samtliga deltagare för ökad förståelse, för att bekräfta och 

förstärka sitt svar, vinna tid och visa samhörighet. Gester och mimik förekommer 

genomgående i materialet och används för att bland annat förtydliga och visualisera innehållet 

i samtalet och underlätta förståelse, visa samhörighet i samtalet och bekräfta svar. 

Logopederna i studien använder även gester som turtagningsmarkör. Skratt förekommer i 

olika positioner i det studerade materialet, bland annat i humoristiska situationer, men även 

för att avdramatisera, skapa gemensam förståelse och för att visa kommunikativ kompetens. 

Skratt förekommer i betydligt mindre utsträckning i de samtal där patienten har svårigheter 

med auditiv förståelse. Utvärderingar av patienternas yttranden och bidrag är vanligt 

förekommande i materialet och de positiva utvärderingarna uppträder i betydligt fler fall. 

Samtliga fenomen beskrivs mer ingående nedan under respektive rubrik. 

Särskilda turtagningssignaler  

Den typ av turtagning som är vanligast förekommande inom det institutionella samtalet är den 

där den person som redan har ordet också utser nästa talare, då det ligger i sakens natur för 

den typen av asymmetriska samtal att experten leder dialogen (Linell, 1990). Tendenser till att 

terapeuten bekräftar patientens svar innan ny tur initieras och därmed får sista ordet (Plejert et 

al., 2010) ses i riklig mängd i för studien insamlade materialet och presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2. Förekomst av terapeuternas bekräftelse innan initiering av en ny tur i logopediska 
och arbetsterapeutiska samtal med patient 1 och 2. 

Samtal Totalt * % till antal turer 
Logoped 1 - patient 1 
(472 turer) 

17 3,6 

Logoped 2 - patient 2 
(436 turer)   

27 6,2 

Arbetsterapeut 1 - patient 1 
(595 turer)   

84 14,1 

Arbetsterapeut 2 - patient 1 
(244 turer)   

36 14,6 

* = Kolumnen ”totalt” visar den totala förekomsten av det beskrivna fenomenet under hela 
samtalet.  
 
Tabell 2 visar att både logopederna och arbetsterapeuterna i studien bekräftar patienternas 

yttrande före inledande av en ny tur. Logopeder och arbetsterapeuter har en tendens att ta 

ansvar för att avsluta en sekvens i samtalet (Plejert et al., 2010). Enligt tabell 2 förekommer 

terapeutens bekräftelse av patientens yttrande innan inledning av ny tur i större utsträckning i 

de för studien analyserade arbetsterapeutiska samtalen i jämförelse med de logopediska.  

Nedan följer exempel på sistnämnda tendens, i samtal mellan arbetsterapeut 2 och patient 2. 

Utdraget exemplifierar även patientens användande av utfyllnadsord som strategi för att visa 

pragmatisk kompetens.  

Utdrag 1 
1. AT: va ä det fö siffra↑ 
2. P: aaa (.) äh s: [s:] 
3. AT:                °[sj]° 
4. P:    sä [säu] (ssäu/sävä) @ ((suckar))säve 
5. AT:     °[sj ]° 
6.       (1) 
7. AT: hödu (.) titta på mäj (1.5) sj sju: 
8. P: sju 
9. AT: sju (0.5) ja 
 
Utdrag 1 är taget ur en situation där arbetsterapeuten använder sig av en klocka med 

löstagbara siffror i syfte att träna klockslag. Arbetsterapeuten frågar på rad 1 om siffran hon 

visar upp för patienten. Rad 2 visar ett av många exempel på hur patienten initialt använder ett 

utfyllnadsord och sedan försöker svara på frågan. Patienten, som har stora expressiva 

svårigheter, använder ofta utfyllnadsord som ”hmm” eller ”aaa”, men inte alltid adekvat. 

Utfyllnadsord används även i samtal där deltagarna inte har kommunikativa problem för att 
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markera sin tur (Menn et al., 1995). Personer med expressiva svårigheter använder 

utfyllnadsord mer frekvent och istället för andra ord (Menn et al., 1995), vilket synliggörs 

genomgående i det för studien aktuella materialet. Frekvent användning av utfyllnadsord av 

patienten i den aktuella studien kan tyda på patientens pragmatiska kompetens som 

samtalspartner.  

I samma utdrag (1) på rad 7 använder sig arbetsterapeuten av såväl visuell som fonologisk 

prompting för att leda patienten till rätt svar, varvid patienten också uttrycker målordet ”sju” 

på rad 8. Rad 9 i utdraget 1 illustrerar hur arbetsterapeuten får sista ordet i sekvensen genom 

den bekräftelse hon ger patienten i form av repetition av dennes svar. Språklig träning 

förekommer även i arbetsterapeutiska samtal om än inte i lika stor mån som i det logopediska 

där språklig stimulans ingår i syftet för behandlingen (Plejert et al., 2010). I samtal där AKK 

används, i detta fall whiteboard och penna, ser turkonstruktionen mellan samtalsdeltagarna 

något annorlunda ut (Heister Trygg et al., 2009) eftersom turen inte alltid består i ett verbalt 

yttrande. Detta exemplifieras i utdraget nedan i samtal mellan logoped 2 och patient 2. 

Utdrag 2 
1.  L: hur tycke du att dä går mä  pratet↑ ((visa ”att  
         prata”” med gester)) 
2.       (5.5) 
3.  P: ((tittar bort)) 
4.  L: ((suddar och ritar en linje på tavlan. I vardera 
 änden av linjen ett ansikte, ett ledset för ”dåligt” 
 och ett glatt för ”bra” )) hu gå↑ dä mä pratet  
         0.5)dåligt [eller bra eller] mittemellan 
5.  P:              [((harklar))    ] 
6.  L:    ((ger pennan till patienten)) 
7.  P:    (3.5) ja (2.5) ((tittar på tavlan))aaa ((pekar på  
         tavlan med pennan)) 
8.  L: lite mitte[mellan] @ 
9.  P:           [ja aa ] hmm 
10. L: dä ha börjat @ komma lite fler ord↑ 
11. P: jaa 
12. L: aaa (0.5) hmm 
 
På rad 1 ger logopeden, genom en fråga, turen till patienten som inte tycks uppfatta detta, trots 

visuell prompting. Där ett svar från patienten är att vänta, ser denne istället bort och ser 

bekymrad ut under tystnad (rad 3). Logopeden upprepar sin fråga på rad 4, och ger ytterligare 

en visuell prompting, nu i form av ritade figurer för ”bra” och ”dåligt” på en whiteboard, för 

patienten att reagera på och ställa sig till inför sitt svar. Patienten får turen genom frågan och 

uppfattar denna gång att turen är hans, men har inte den verbala förmågan att slutföra sin tur 

med ett verbalt svar. Resultatet blir att turen på rad 7 delvis består i att peka på det alternativ 
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som passar bäst, samt säga ”aaa” som svar och terapeuten bekräftar svaret genom att uttala det 

alternativet patienten har pekat på. Det finns anledning att tro att denna procedur har gåtts 

igenom tidigare och att terapeuten därav kan dra slutsatsen att patienten anser att framsteg 

gjorts. Tecken på detta ses på raderna 7 och 8, där logopeden tycks konstatera att patientens 

tal har utvecklats och patienten bekräftar detta. 

I utdrag 2 visas även att deltagarnas respektive yttranden påverkas av tidigare yttranden och 

påverkar nästkommande bidrag (Wilkinson, 1999). På rad 1 i ställer logopeden en fråga till 

patienten som denne inte besvarar. Det uteblivna svaret som eventuellt beror på patientens 

nedsatta auditiva förståelse eller svårigheter med verbal uttrycksförmåga påverkar logopedens 

bidrag på rad 4. Logopeden använder whiteboardtavlan med nedskrivna alternativ samt 

omformulerar frågan för att underlätta patientens möjlighet att svara. Logopedens bidrag på 

rad 8 ses både som respons på patientens svar och som initiativ till att få mer information 

(Linell & Gustavsson, 1987). Raderna 7-11 i utdrag 2 visar även hur patientens sparsamma 

och korta svar får logopeden att själv föreslå ett svar på det hon undrar. Sådana exempel där 

terapeuter anpassar sina yttranden efter patienternas sparsamma svar, vilket leder till 

asymmetri i samtalet (Linell, 1990), förekommer rikligt i det analyserade materialet. I de för 

studien analyserade samtalen synliggörs också flera exempel på hur terapeuterna och 

patienterna försöker uppnå gemensam förståelse vid svåra kommunikativa situationer. Detta 

beskrivs mer ingående i avsnittet nedan.   

Reparationer 
Reparationer, som förekommer rikligt i det studerade materialet, initieras och utförs av 

samtliga deltagare. Samtliga kända former av reparationer förekommer i det analyserade 

materialet, men redovisas inte i studien då de redan finns beskrivna i tidigare forskning. 

Nedanstående avsnitt presenterar de fynd av reparationer som ansågs mest relevanta för 

studiens syfte och frågeställnngar.  

Reparation är ett verktyg för att i interaktionen uppnå gemensam förståelse (Schegloff et al., 

1977) då bekymmersamma kommunikativa situationer dyker upp i samtal och kan således öka 

samförståndet mellan samtalsdeltagarna (Linell, 1990; Plejert, 2004). Reparationer är ett 

vanligt förekommande fenomen i samtal där en av deltagarna har afasi (Milroy & Perkins, 

1992; Ferguson, 1996).  

I följande utdrag försöker patient 2 att benämna årets månader efter logopedens (2) 

uppmaning. Logopeden ger fonologisk och visuell prompting. 
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Utdrag 3 
1. L: jan:uari @ ((räknar på fingrarna)) 
2. P: (x) (0.5)f:ebruari (0.5) månda (0.5) tisda 
3: L:    oj  
4. P:    nej↓ 
5. L: nu (.)du är på veckan @ vi tar må[nader] 
6. P:                                     [ja   ] 
7. L: <jan:uari> @(0.5) 
8. P: tis[da ]= 
9. L:    [feb] 
10.P: =tisda 
11.L: per (0.5) ((rör vid P hand)) titta på mäj ((mimar,    
        pekar på sin mun)) (1.0) januari@ (0.5)feb[ruari mars]  
12.P:                          [ruari mars]  
 
Det analyserade utdraget kommer efter en sekvens där patienten benämnde veckodagar. I den 

analyserade sekvensen börjar logopeden på rad 1 benämna årets månader med samtidig 

visuell prompting vilket tolkas som att logopeden uppmanar patienten att fortsätta med 

benämningen. På rad 2 benämner patienten den andra månaden ”februari” och fortsätter sedan 

med benämning av veckans dagar. Patienten har svårigheter med perseverationer vilket kan 

förklara att han återkommer till benämning av veckodagar. Rad 3 illustrerar hur logopeden 

reagerar på patientens felaktiga benämning och rad 4 hur patienten inser sitt fel och försöker 

reparera detta. På rad 5 initierar logopeden en reparation, på vilken patienten svarar jakande. 

På rad 7 använder logopeden semantisk och visuell prompting i syfte underlätta 

reparationsarbetet och hjälpa patienten räkna upp månaderna, varvid patienten på raderna 8 

och 10 återigen uppvisar perseveration genom att namnge en veckodag. På rad 11 använder 

logopeden återigen semantisk och visuell prompting för att hjälpa patienten att producera 

målordet ”mars”. Genom att använda automatiserade fraser producerar patienten målordet på 

rad 12. Den typen av annnaninitierade självreparationer är vanligt förekommande i specifika 

språkträningssituationer inom de analyserade logopediska samtalen. Enligt Schegloff et al. 

(1977) prefereras självutförda reparationer framför annanutförda. De självinitierade 

självreparationerna är de som är minst ansiktshotande för samtalsdeltagarna (Lindström, 

2006). De i studien deltagande logopederna uppmärksammar den felaktiga produktionen i 

syfte att få patienten att producera målordet och använder fonologisk, visuell och semantisk 

prompting samt automatismer som hjälp i reparationsarbetet. I det undersökta materialet 

använder logopederna även nedskrivna alternativ för att underlätta patienternas 

självreparationsarbete, vilket inte förekommer i de för studien analyserade arbetsterapeutiska 

samtalen. Arbetsterapeuterna använder sig i större utsträckning av omformulering av fråga 

och utökad information i syfte att underlätta reparationsarbetet för patienten. Den typen av 
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initiering till reparation är vanligt förekommande i arbetsterapeutiska samtal (Milroy & 

Perkins, 1992). Fonologisk och semantisk prompting vid reparationsinitiering förekommer 

också i de analyserade arbetsterapeutiska samtalen, dock i mindre utsträckning än i de 

logopediska.  

Reparationerna brukar ta längre tid när en av samtalsdeltagarna har afasi (Milroy & Perkins, 

1992). Antal reparationer som i materialet tar fler än tre turer presenteras i tabell 3.  

Tabell 3. Förekomst av reparationer som tar fler än tre turer i samtliga analyserade samtal. 
 
Samtal Totalt  % till antal turer 
Logoped 1 - patient 1 
(472 turer) 

17 3,6 

Logoped 2 - patient 2 
(436 turer)   

20 4,6 

Arbetsterapeut 1 - patient 1 
(595 turer)   

18 3,0 

Arbetsterapeut 2 - patient 1 
(244 turer)   

10 4,1 

Tabellen ovan visar att reparationer som tar fler än tre turer förekommer i såväl de 

analyserade logopediska som i de arbetsterapeutiska samtalen. I samtalen med patient 2 som 

har större språkliga svårigheter än patient 1 syns något högre förekomst av reparationer som 

tar fler än tre turer. 

Resultaten i föreliggande studie visar att i både arbetsterapeutiska och logopediska samtal tar 

reparationerna längre tid när de gäller en viss övning eller uppgift och när terapeuter är ute 

efter att patienten ska producera ett visst ord eller utföra en viss övning (se utdrag 3). I 

samtalssekvenserna som inte handlar om att utföra en viss uppgift är reparationerna oftast 

annaninitierade självreparationer när terapeuter reparerar sig efter patientens initiering. Det 

exemplifieras i utdrag 4 nedan i samtalet mellan arbetsterapeut 1 och patient 1. 

Utdrag 4 
1. AT:   [å en dotter] 
2. P:    [ (x)       ] eh eh nä    
3. AT: näj (1.0) näj (0.5) nåt barnbarn↑   
4. P:  ja (.)nä 
5. AT: nej 

 
På rad 1 uttrycker arbetsterapeuten en fråga som patienten svarar nekande på genom 

huvudskakningar på rad 2. På rad 3 utför arbetsterapeuten annaninitierad självreparation. Den 
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typen av reparationer förekommer ofta i de fall då terapeuten ställer en fråga om patienten och 

patienten ger ett svar som får terapeuten att utföra en reparation. Patientens feedback uttrycks 

oftast med gester, mimik eller ja- och nej-svar. Förekomst av den typen av reparationer kan 

förklaras med att deltagaren med afasi i den aktuella studien har mycket begränsad expressiv 

förmåga, vilket innebär att det är terapeuten som tar det största ansvaret för samtalet. Detta 

fenomen är också vanligt förekommande inom det institutionella samtalet (Plejert et al., 

2010). Terapeuten kan, genom att styra samtalets struktur, få det mer uppgiftsfokuserat 

(Horton, 2006). 

Ett annat sätt för terapeuten att styra/påverka samtalets struktur är att ställa frågor till 

patienten på olika sätt. Genom att ställa slutna frågor kan långa reparationssekvenser 

undvikas. Med slutna frågor menas i föreliggande studie de frågor som endast kan besvaras 

med ”ja” eller ”nej”. Öppna frågor enligt definitionen för studien, ger däremot inte alltid 

utrymme för patienten att formulera ett svar på mer än ett ord. Utdraget nedan exemplifierar 

olika typer av frågor som logopeden (1) ställer till patienten (1). 

Utdrag 5 
1.  L: hur tycke du att dä gå mä  @ pratet↑  
2.       (5.5) 
3.  P: ((tittar bort)) 
4.  L: ((suddar och ritar en linje på tavlan. I vardera 
 änden av linjen ett ansikte, ett ledset för ”dåligt” 
 och ett glatt för ”bra” )) hu gå↑ dä mä pratet  
         0.5)dåligt [eller bra eller] mittemellan 
5.  P:              [((harklar))    ] 
6.  L:    ((ger pennan till patienten)) 
7.  P:    (3.5) ja (2.5) ((tittar på tavlan))aaa ((pekar på  
         tavlan med pennan)) 
8.  L: lite mitte[mellan] @ 
9.  P:           [ja aa ] hmm 
10. L: dä ha börjat @ komma lite fler ord↑ 
11. P: jaa 
 
På rad 1 i utdraget ställer logopeden en öppen fråga till patienten om hur det går med pratet. 

Patienten som har svårigheter med auditiv förståelse och nedsatt uttrycksförmåga svarar inte 

på frågan varvid logopeden använder sig av såväl AKK som omformulering av frågan för att 

få svaret som kommer först på rad 9. På rad 10 ställer logopeden en sluten (ja/nej) fråga som 

besvaras av patienten på rad 11. Exemplet visar hur samtalspartner kan påverka samtalets 

längd/struktur genom att ställa olika typer av frågor. Tabell 4 visar förekomst av öppna och 

slutna frågor i samtliga samtal.  
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Tabell 4. Förekomst av öppna och slutna frågor i logopediska och arbetsterapeutiska samtal 
med patient 1 och 2.  
 
Samtal Frågor  

totalt 
Slutna  
frågor 

%  slutna 
frågor 

Öppna  
frågor 

 %  öppna  
frågor 

Logoped 1 - patient 1 
(472 turer) 

51 48 94 3 6 

Logoped 2 - patient 2 
(436 turer)   

51 27 53 24 47 

Arbetsterapeut 1 - 
patient 1 (595 turer)   

156 125 80 31 20 

Arbetsterapeut 2 - 
patient 1 (244 turer)   

40 15 38 25 62 

 
Tabell 4 visar att slutna frågor förekommer i större utsträckning i samtalen med patient 1 än 

patient 2 vilket kan förklaras med att patients 2 behandling utgår mer från benämning av ord 

på efterfrågan. Patientens grad av svårigheter (Lasker et al., 2007), deltagarnas roller i 

samtalet samt syfte med den pågående aktiviteten kan påverka interaktionen (Plejert et al., 

2010). Tabell 4 åskådliggör att tre av fyra terapeuter (L1, L2 och AT1) använder fler slutna 

frågor än öppna i samtalet, vilket kan härröra till typen av aktivitet. Ytterligare strategier för 

att hantera problematiska kommunikativa situationer är att använda samkonstruktion, vilket 

beskrivs i nästkommande avsnitt. 

Samkonstruktion 

Samkonstruktion är inte lättförklarat och definieras på olika sätt av olika forskare. Bockgård 

(2004) definierar till exempel samkonstruktioner som de tillfällen då två samtalsdeltagare ger 

varsitt inlägg som gemensamt bildar en syntaktiskt sammanhängande struktur. En något 

vidare definition är den som säger att samkonstruktion i regel är ett samarbete och att en 

samtalsdeltagare med såväl visuella och verbala medel kan invitera en annan person till 

samkonstruktion med hjälp av exempelvis blickar, gester och ljud (Oelschlaeger & Damico, 

1998a). I föreliggande studie tillämpas den senare nämnda definitionen. 

 
För de i undersökningen deltagande patienterna, med de språkliga svårigheter de har, är 

samkonstruktion en resurs för att hantera de sekvenser av samtalet som försvåras av 

språksvårigheterna (Oelschlaeger & Damico, 1998a). Med effektiva strategier kan båda 

samtalsparter hjälpas åt med att underlätta samtalet och därmed ge patienten möjlighet att 

bidra till interaktionen (Laakso & Klippi, 1999). Följande tabell (5) visar förekomst av 

samkonstruktioner i det analyserade materialet.  
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Tabell 5. Förekomst av samkonstruktion i logopediska och arbetsterapeutiska samtal med 
patient 1 och 2.  

Samtal          Totalt % till antal turer 
Logoped 1 - patient 1 
(472 turer) 

23 4,9 

Logoped 2 - patient 2 
(436 turer)   

16 3,7 

Arbetsterapeut 1 - patient 1 
(595 turer)   

40 6,7 

Arbetsterapeut 2 - patient 1 
(244 turer)   

8 3,3 

 
Tabell 5 visar att samkonstruktioner förekommer i något större utsträckning i samtal med AT1 

och L1 med patient 1 (utan svårigheter med auditiv förståelse) än i samtal med patient 2 (L2 

och AT 2).  

Följande utdrag illustrerar samkonstruktion i samtal mellan arbetsterapeut 1 och patient 1. 

Samtalet handlar om funktionen i patientens delvis förlamade vänsterhand. 

Utdrag 6 
1. P: tappar ((tappar en penna på bordet)) 
2. AT: du tep [du tappar det du har i handen aa↓] 
3. P:        [(x) aa (0.5)aa (0.5) aa] 
4. AT: den är inte säker↓ [du kan inte lita på handen↓] 
5. P:    [nä nä nä                   ] 
6. AT: näj näj 
7. P:    näj 
8. AT:   (0.5) risken är [att du tappar det och]= 
9. P:         [aa aa aa             ] 
10.AT: =det går i tusen [bitar] 
11.P:          [aa   ] aa 
12.AT: aa↓  hh 
 

Här synliggörs hur samspelet mellan samtalsdeltagarna ser ut i syfte att uppnå en gemensam 

förståelse (Oelschlaeger & Damico, 1998a) kring patientens handfunktion. 

Samkonstruktionen består i föreliggande fall av att patientens inkompletta tur på rad 1 

utvidgas genom ifyllnad av information av arbetsterapeuten på rad 2. Patienten bekräftar på 

rad 3. På raderna 4 och 6 (8) sker samkonstruktionen genom att arbetsterapeuten ger patienten 

färdiga påståenden att svara jakande alternativt nekande på raderna 5 och 7(9). Slutligen 

bekräftar även arbetsterapeuten på rad 10 att hon förstår att samkonstruktionen lyckats 

frambringa informationen hon eftersökte genom att säga ”aa aa aa”. På raderna 10 och 11 sker 
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överlappande tal där patienten visar medhåll med terapeuten innan denne har avslutat sin tur. 

För att samkonstruktion ska vara eller bli en viktigt kommunikativ strategi krävs att båda 

parter har bekräftat att ordfinnandeproblem föreligger för att sedan kunna samarbeta genom 

gissningar och bekräftande av det rätta målordet (Laakso & Klippi, 1999). 

I utdraget nedan ses ett annat exempel, där samma logoped och samma patient som i 

ovanstående utdrag genomför samkonstruktion av automatiserade fraser. 

Utdrag 7 
1. L: bra (1.5)nu ta vi varannan @ (0.5) ((pekar på sig  
         själv och sedan på patienten i samtliga turer)) ett↑ 
2. P: två 
3. L: tre↑ 
4. P: fyra 
 
Utdraget exemplifierar hur logopeden och patienten räknar varannan gång vilket tycks 

underlätta räkningen för patienten. På rad 1 börjar logopeden räkna och ger sedan turen till 

patienten som fortsätter med räkningen på rad 2. Logopeden fortsätter att räkna på rader 3 

vilket fortsätter med att patienten fortsätter med räkningen på rad 4. Denna typ av 

samkonstruktion är vanligt förekommande just i logopedbehandling där ju logopeden strävar 

efter att patienten ska kunna producera eget tal. Inom institutionella samtal är det vanligen 

experten som ställer största mängden frågor och patienten förväntas endast svara, till skillnad 

mot hur det ser ut i ett vardagligt samtal (Linell, 1990). Exemplet ovan visar att patienten 

bidrar till interaktionen i lika stor mån som logopeden som ett resultat av samkonstruktionen 

med samtalspartnern (Laakso & Klippi, 1999) det vill säga terapeuten. Samtalspartnern spelar 

således en viktig roll i ett samtal med en person med afasi (Kagan, 1998) och vederbörande 

kan omvandla kommunikationen till mer eller mindre framgångsrik sådan (Togher et al., 

2010).  

Repetitioner 
Repetitioner förekommer rikligt i det studerade materialet och används av både terapeuter och 

patienter för att bland annat hantera problematiska kommunikativa situationer som beror på 

afasi (Johansson & Östlund, 2007), förtydliga och förstärka innehållet i samtalet 

(Oelschlaeger & Damico, 1998b), visa samhörighet i samtalet (Chartrand & Bargh, 1999) och 

uppnå gemensam förståelse (Tannen, 2007). Tabell 6 exemplifierar olika typer av repetitioner 

i de analyserade samtalen.  
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Tabell 6. Förekomst av repetitioner i logopediska och arbetsterapeutiska samtal med patient 
1 och 2.  

Samtal  Person som repeterar Totalt 
Logoped 1 - patient 1 
(472 turer) 

L repeterar 
P repeterar 

20 
30 
 

Logoped 2 - patient 2 
(436 turer)   

L repeterar 
P repeterar 

55 
16 
 

Arbetsterapeut 1 - patient 1 
(595 turer)   

AT repeterar 
P repeterar 

137 
7 
 

Arbetsterapeut 2 - patient 1 
(244 turer)   

AT repeterar 
P repeterar 

21 
8 

 
Tabell 6 visar att antal patientrepetitioner är högre i de analyserade logopediska samtalen i 

jämförelse med de arbetsterapeutiska. 

Inom både de för studien aktuella logopediska och arbetsterapeutiska samtalen repeterar 

patienterna terapeuternas yttranden för att bland annat förstå uppgiften bättre (Plejert & 

Samuelsson, 2008) eller visa sin kommunikativa kompetens och delaktighet i interaktionen 

(Tannen, 1997). I samtliga för studien analyserade samtal förekommer situationer när 

patienten repeterar egna yttranden, vilket kan antas vara i syfte att hitta lämpliga ord 

(Johansson & Östlund, 2007), förstärka sitt svar (Anward, 2003), förklara sitt tidigare yttrande 

eller vinna lite tid för att fundera ut svaret (Oelschlaeger & Damico, 1998b). Sådana 

situationer förekommer i det analyserade materialet, men beskrivs inte närmare med 

hänvisning till studiens syfte. 

Några för studien relevanta typer av repetitioner beskrivs i utdraget nedan. I följande utdrag 

tittar patient 2 på en tavla med knoppar i olika färger och arbetsterapeut 2 ber patienten att ta 

bort alla röda knoppar. 

Utdrag 8 
1.AT:    om du jämför de två↓ 
2.P:     (1.5) hmm 
3.AT:    titta på dom ↓ ((pekar på en röd och en orange 
 knopp)) 
4.P: aha 
5.AT:    vilken är röd↑ 
6.P: röd↓ ((pekar på den röda knoppen)) 
7.AT: den ja [precis] = 
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8.P:            [ja ja ]  
9.AT:    =de är lite snarlika (.)kan du plocka  bort alla röda 
         knoppar↑ 
10P:     hmm 
11.AT:   ta bort alla röda (.)och lägg dom där i 
12.P: [aaa ]((börjar att plocka bort knopparna)) 
13.AT:   [alla] röda 
14.  (28) ((patienten plockar bort alla icke-röda  
         knoppar)) 
15.AT:   @nu är alla röda kvar: 
16.P:   [hmm]  
17.AT:   hm[m ↓] (1) egentligen (0.5)så bad jag dej att  
         (0.5)ta bort ((pekar på en röd knopp))dom röda= 
18.P: ja 
19.AT:   =och låta de andra vara kvar 
20.P: (0.5) ja 
21.AT: hmm (0.5) nu blev det tvärtom @ 
22.P: [jaaa] 
23.AT: [hmm ] hmm (.)men vi låter det vara så 
 
På raderna 1, 3, 5 och 7 i utdraget uppmuntrar arbetsterapeuten patienten att titta på knoppar i 

olika färger och välja en röd knopp. På rad 9 uppmanar arbetsterapeuten patienten att plocka 

bort alla röda knoppar och repeterar sitt yttrande för att underlätta patientens förståelse. I 

samma tur sker även en omformulering och expandering av yttrandet vilket förstärker och 

förtydligar terapeutens uppmaning att ta bort de röda knopparna (Oelschlaeger & Damico, 

1998b). Att använda synonymer inkluderas också i begreppet ”repetition” (Johnstone, 1994) 

och används av terapeuten i exemplet ovan i avsikt att underlätta patientens förståelse. Den 

typen av självrepetitioner förekommer i det studerade materialet i både de logopediska och de 

arbetsterapeutiska samtalen. Genom att repetera en fråga eller en uppmaning, ibland med 

omformulering, underlättar terapeuten förståelse för en person med afasi (Tannen, 2007). I det 

aktuella utdraget utför patienten uppgiften fel (rad 14), vilket arbetsterapeuten inte påpekar, 

men ändå konstaterar i uttalandet hon gör på rad 15, om att patienten lämnat kvar de röda 

knopparna. Arbetsterapeuten påpekar det på rad 17 genom att påminna om instruktionerna 

med hjälp av en fördröjd repetition. Med tanke på att patienten har stora svårigheter med 

auditiv förståelse kan repetitionen av uppgifterna underlätta och förtydliga förståelsen av det 

som gick fel (Johansson & Östlund, 2007; Plejert & Samuelsson, 2008). Repetitioner och 

omformuleringar kan även förekomma för att underlätta terapeuternas förståelse och bekräfta 

patientens svar (Hansson, 2006; Johansson & Östlund, 2007). 

Nästa utdrag visar hur logoped 2 försöker avdramatisera patientens (2) perseveration för att 

undvika ansiktshot.  
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Utdrag 9 
1. L:  hmm (0.5) hmm  
2. P:   se seg (.) segelbåt 
3. L:   hmm (1.5) per ↑ ((log lägger sin hand på patientens)) 
4. P:   aaa 
5. L:   brukar du va vid havet↑ 
6. P:   (0.5) näj @ 
7. L:   (1.0) inte så [nä näj] hmm (0.5)i 
8. P:                 [nä:   ]  
9. L:   ibland kan såna ord bara fastna @  
 

I sekvensen innan utvalt utdrag tar patienten ett initiativ till ny tur i samtalet och vill säga 

något som kommer ut som ”segelbåt”. Ordet ”segelbåt” uttalas av patienten vid flera tillfällen 

under samtalet vilket tolkas som att det är en perseveration. Logopeden stannar vid det ordet 

och upprepar detta för patienten som bekräftar. Logopeden använder sig av en 

samkonstruktion av ifyllnadstyp för att möjligen utveckla samtalet framåt. På rad 1 i utdraget 

ses hur logopeden ger patienten nytt utrymme för att uttrycka sig. På rad 2 försöker patienten 

återigen ta initiativ till ny tur, även nu med det persevererade ordet ”segelbåt”. Logopeden 

påkallar patientens uppmärksamhet genom att lägga handen på denne och uttala dennes namn. 

Patienten reagerar och svarar adekvat på rad 4 Logopeden fortsätter på rad 5 sitt försök till 

samkonstruktion genom att ställa frågor som kan härröra till ordet segelbåt, men får inte den 

respons som krävs att gå vidare med detta. På rad 7 repeterar logopeden patientens nej- svar 

för att bekräfta att hon uppfattade svaret rätt. Patienten svarar på rad 8 med ytterligare ett nej-

svar som logopeden bekräftar och expanderar med ett förtydligande, vilket kan tolkas som 

självrepetition av eget nej-svar i syfte att förstärka sitt svar (Oelschlaeger & Damico, 1998b). 

Personen med afasi kan även repetera sitt eller logopedens yttrande för att ge intryck av att 

delta i konversationen och öka sin kommunikativa kompetens (Anward, 2003; Plejert & 

Samuelsson, 2008) eller som ett försök att få sista ordet (Plejert et al., 2010). På rad 9 ses 

exempel på hur terapeuten undviker ansiktshot för patienten, genom att förklara hans 

perseveration. Det analyserade utdraget ovan innehåller även flera exempel på icke-verbal 

kommunikation, vilket kommer att beskrivas närmare i följande avsnitt. 

Icke-verbal kommunikation 

Icke-verbal kommunikation består bland annat av gester, mimik och skratt (Buhr & Josefsson, 

2008), vilket kommer att beskrivas och förklaras i exempel nedan. Den icke-verbala 

kommunikationen är en resurs för att förstärka det som uttrycks i samtalet (Beeke et al., 2007) 

och förekommer rikligt i det studerade materialet. 
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Skratt 

Skratt ses som en naturlig kommunikativ resurs som underlättar förståelse i samtalet och 

effektiviserar kommunikationen (Madden et al., 2002). Förekomst av skratt varierar i det 

undersökta materialet. I de samtal där patienten med afasi har relativt god auditiv förståelse 

(L1 och AT1) förekommer skratt rikligt, se tabell 7.   

Tabell 7. Förekomst av skratt i logopediska och arbetsterapeutiska samtal med patient 1 och 
2 (per antal turer).  
 
Samtal  Person som skrattar Totalt 
Logoped 1 - patient 1 
(472 turer) 

Totalt: 
Patient 
Terapeut 
Gemensamt 

24 
21 
0 
3 
 

Logoped 2 - patient 2 
(436 turer)   

Totalt: 
Patient 
Terapeut 
Gemensamt 

3 
1 
1 
1 
 

Arbetsterapeut 1 - patient 1 
(595 turer)   

Totalt: 
Patient 
Terapeut 
Gemensamt 

35 
7 
10 
18 
 

Arbetsterapeut 2 - patient 1 
(244 turer)   

Totalt: 
Patient 
Terapeut 
Gemensamt 

1 
0 
1 
0 

 
Tabellen synliggör att skratt förekommer vid 24 tillfällen i samtal mellan patient 1 och 

logoped 1 och vid 35 tillfällen i samtal mellan patient 1 och arbetsterapeut1. Förekomsten 

som anges är den totala andelen skratt i vartdera samtalet och är alltså inte uppdelat i 

anledningar till skratt, såsom utvärdering av samtalsdeltagarnas egna yttranden, som resurs för 

att kompensera språkliga svårigheter eller skratt i humoristiska situationer. I samtalen där 

patienten har stora svårigheter med auditiv förståelse (patient 2) förekommer skratt vid 

enstaka tillfällen i respektive samtal med logoped och arbetsterapeut (logoped 2 och 

arbetsterapeut 2). Tabell 7 visar att patient 1 skrattar mest själv i samtal med logoped (21 

gånger) medan samma patient i det arbetsterapeutiska samtalet (AT 1) till störst del skrattar 

tillsammans med terapeuten (18 gånger).   
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De följande två utdragen är exempel från samtal där patient har relativt god auditiv förståelse. 

I utdrag 10 nedan försöker patient 1 att repetera logopedens yttrande (logoped 1). 

Utdrag 10 
1.P: kan ni hjälpa med med 
2.L: ((nickar först” ja” och skakar strax efter på  
          huvudet)) (2.5)nu gick dä lite fort 
3.P:  jaa (0.5)dä ä (0.5) jag hör ((skrattar)) 
 
På rad 1 misslyckas patienten med att repetera och på rad 2 försöker logopeden att förklara 

misslyckandet med att ”det gick lite för fort”, vilket kan tolkas som logopedens försök att 

avdramatisera felet och skylla på yttre omständigheter. På rad 3 bekräftar patienten att hon hör 

att det blev fel, vilket är hennes sätt att bekräfta att hon är medveten om sina språkliga 

svårigheter (Anward, 2003). Därefter skrattar både logopeden och patienten för att 

avdramatisera den genanta situationen (Munktell & Nordenlöw Svantesson, 2010). Genom att 

skratta åt sina felsägningar kan personer med afasi visa sin språkliga kompetens (Wilkinson, 

2007). Liknande situationer förekommer rikligt i det logopediska och arbetsterapeutiska 

samtalen med patienten som inte har svårigheter med auditiv förståelse (patient 1). 

Skratt förekommer även som indikator för humor vilket visas i följande utdrag där 

arbetsterapeut 1 och patient 1 samtalar om var patienten kommer att handla. 

Utdrag 11 
1. AT: på konsum↓ 
2. P: (1.0) [((skrattar))] 
3. AT:       [((skrattar))] 
4. AT: inte på kvantum ((skrattar)) 
5. P:    [näj] 
6. AT: [nä ] nä inte kvantum nä (0.5) hmm (.) men dä ä ju  
         bra 
  
På raderna 1 och 4 menar arbetsterapeuten att patienten kommer att handla på Konsum och 

inte på Kvantum. På rad 4 refererar arbetsterapeuten till ett samtal som ägde rum vid ett 

tidigare besök där patienten troligtvis var mycket tydlig med att hon absolut inte handlar på 

Kvantum. Både arbetsterapeuten och patienten skrattar vilket kan indikera att 

arbetsterapeutens bidrag på rad 1 upplevs som humoristiskt av båda samtalspartners. 

Dessutom skapar skratt betydelse och gemensam förståelse i samtalet genom att referera till 

ett tidigare samtal (Madden et al., 2002). Deltagaren med afasi visar förståelse av 

arbetsterapeutens skämt genom att skratta adekvat. Enligt Perkins (2005) ingår skratt och 

andra icke-språkliga förmågor i individens pragmatiska kompetens. Raderna 2 och 3 består av 
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endast skratt utan verbala uttryck vilket tyder på båda deltagarnas pragmatiska, sociala och 

kommunikativa kompetens (Anward, 2003; Perkins, 2005). 

Gester och mimik 
Användning av gester, mimik och kroppsspråk är en väsentlig resurs i ett samtal där en av 

samtalsdeltagarna har afasi (Rousseaux et al., 2010) vilket är fallet i föreliggande studie. I 

hela det studerade materialet återfinns att gester och mimik används rikligt av samtliga 

deltagare och av samtliga tidigare nämnda skäl. Såväl logopeder som arbetsterapeuter 

använder ofta gester just för att förtydliga och underlätta uppgiften för personen med afasi.  

Följande utdrag är ett exempel på hur logoped 1 använder gester som hjälp för patient 1 att 

räkna högt.  

Utdrag 12 
1. L: ((suddar)) vi räknar till (.)tio ((gestikulerar och 
 visar siffran ”tio” med fingrarna)) 
2. P:  ja ↓ 
3. L: hmm (1.0) du kan räkna mä mäj ((pekar på sig själv 
 och på patienten) 
4. P: ja 
5. L: ett ((gestikulerar, visar ”ett-två-tre” med fingrarna  
         medan patienten räknar och mimar, nickar)) 
6. P: ett två tre fyra fem sex sju åtta nio tio  
7. L:    visst 
 
På rad 1 förklarar logopeden för patienten att de ska räkna till tio och förtydligar ”tio” med 

hjälp av gester. Patienten bekräftar på rad 2 att han har förstått uppgiften. På rad 3 repeterar 

logopeden uppgiften och utökar informationen till patienten, som har stora svårigheter med 

auditiv förståelse, genom att förtydliga att de ska räkna tillsammans. Det bekräftas av 

patienten på rad 4. På rad 5 gestikulerar logopeden tecken för siffrorna i syfte att underlätta 

räkningen för patienten. Rad 5 visar även ett av många exempel på hur logopeder och 

arbetsterapeuter bekräftar patientens svar med hjälp av kroppsspråk genom att nicka. Genom 

att nicka eller skaka på huvudet ger terapeuterna feedback på patientens svar både med och 

utan verbal återkoppling. I det aktuella utdraget använder logopeden endast en visuell 

feedback.   

Gester används i stor utsträckning av logopederna i den aktuella studien för att markera 

turtagningen. Detta presenteras i tabell 8.  
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Tabell 8. Förekomst av gester som turtagningsmarkör i logopediska och arbetsterapeutiska 
samtal med patient 1 och 2.  

Samtal Totalt   % till antal turer 
Logoped 1 - patient 1 
(472 turer) 

72 15,3 

Logoped 2 - patient 2 
(436 turer)   

29 6,7 

Arbetsterapeut 1 - patient 1 
(595 turer)   

1  0,1 

Arbetsterapeut 2 - patient 1 
(244 turer)   

1 0,4 

 
Tabell 8 synliggör att gester som turtagningsmarkör används oftare i de analyserade 

logopediska samtalen. Logopederna använder gester för turtagningen 72 respektive 29 gånger, 

till skillnad från arbetsterapeuterna, där gester inom turtagningen förekommer 1 gång vardera.  

Samtalspartners förmåga att använda gester är en viktig resurs i samtalet med personen med 

afasi (Perkins, 2005).  

Med gest som turtagningsmarkör avses dels då terapeuten pekar med handen på sig själv då 

turen är hennes och på patienten då turen är dennes. Det avser också gester som markerar 

”stop” eller ”vänta” i form av att terapeuten sätter upp handen mot patienten. I vissa fall, men 

inte alltid, sammanfaller gesten med att terapeuten verbalt uttrycker ”vänta”. 

Exempel på gester som turtagningsmarkör exemplifieras i utdraget nedan som beskriver 

patient 1 och logoped 1 i språkträningsituation.   

Utdrag 13 

1. L: bra (1.5) en gång till↓ (.) vänta ((gestikulerar  
         ”stop”)) hur är det idag ↓  ((markerar byte av  
         tur med hjälp av  händerna)) 
2. P: hurä dä idag ↓   
 
På rad 1 visar logopeden först att patienten ska vänta och att det är logopedens tur att prata. 

Sedan på samma rad tydliggör logopeden turövergången med hjälp av händerna. Det uppfattas 

av patienten som repeterar yttrandet på rad 2. Genom att markera turen kan terapeuten bidra 

till att skapa ordning i samtalet och fördela ordet mellan deltagarna (Schegloff et al., 1977). 

Gester som markering av turbyte används betydligt mer frekvent i det logopediska samtalet än 

i det arbetsterapeutiska samtalet där gester som markering för turbyte endast förekommer 

någon enstaka gång. 
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Gester är en naturlig kommunikativ resurs som förstärker det verbala budskapet (Beeke et al., 

2007) och kompenserar språkliga svårigheter som beror på afasi (Rousseaux et al., 2010). 

Gester som förstärkning och positiv utvärdering av patientens yttrande och/eller det rätta 

svaret, till exempel ’tummen upp’, används oftare av logopederna än av arbetsterapeuterna.   

Andra exempel på hur terapeuterna utvärderar patienternas yttranden beskrivs nedan.  

Utvärderingar  

I det analyserade materialet förekommer det många utvärderingar från logopederna och 

arbetsterapeuterna av patienternas yttranden och bidrag. Tabell 9 presenterar förekomst av 

utvärderingar i de studerade samtalen.  

Tabell 9. Förekomst av utvärderingar i logopediska och arbetsterapeutiska samtal med 
patient 1 och 2.  
 
Samtal  Typ av utvärdering Totalt % till antal turer 

Logoped 1 - patient 1 
(472 turer) 

Negativa  
Positiva: 

-verbala 
-visuella 

7 
34 
23 
11 

1,5 
7,2 
-* 
- 
 

Logoped 2 - patient 2 
(436 turer)   

Negativa  
Positiva: 

-verbala 
-visuella 

12 
9 
9 
0 

2,8 
2 
- 
- 
 

Arbetsterapeut 1 - patient 1 
(595 turer)   

Negativa  
Positiva: 

-verbala 
-visuella 

10 
16 
16 
0 

1,7 
2,7 
- 
- 
 

Arbetsterapeut 2 - patient 1 
(244 turer)   

Negativa  
Positiva: 

-verbala 
-visuella 

6 
14 
10 
4 

2,5 
5,7 
- 
- 

* = värdet har inte beräknats 

 

Tabellen ovan visar att positiva utvärderingar förekommer oftare än de negativa i majoriteten 

av de analyserade samtalen. De positiva utvärderingarna ges företrädesvis verbalt, till 

exempel “bra” eller “jättebra” men även visuellt, till exempel “tummen upp”. 
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Nästkommande utdrag är ett exempel på en positiv utvärdering av patient 1 yttrande från 

logoped 1. 

Utdrag 14 
1. L: perfekt [(x)  ] 
2. P:            [*(x)*]  
3. L:    dä gick ju jättebra (2.5) hur ä dä [idag] 
4. P:                                       [ja: ] 
5. L:    hmm (.) dä gick jättebra (0.5)huä dä idag 
6. P:    [ja:] 
7. L:    [hmm] 
8. P: (4.5)kal kan (4.5) idet (1.0)hjälpa (01.0) °mäj med° 
9. L: perfekt igen (0.5) ä du säker att du inte har övat↑ 
10.P:    *näj* (1.0) (x) inte (1.0) inte ((skrattar)) 
11.L:     du ha [inte] ↑fö dä gå ju jättebra 
12.P:           [nä: ] 
 
På raderna 1 och 3 ger logopeden en positiv utvärdering av hur patienten läser frasen “hur är 

det idag”. På rad 8 läser patienten en annan fras och logopeden ger på rad 9 ytterligare en 

positiv förstärkning och använder även humor och frågar patienten om hon eventuellt inte har 

övat vilket uppfattas positivt av patienten som på rad 10 skrattar. 

Negativa utvärderingar förekommer mer sparsamt i materialet. Utdraget nedan exemplifierar 

en negativ utvärdering av patient 1, yttrat av logoped 1. 

Utdrag 15 
1.P: kan ni hjälpa med med 
2.L: ((nickar först ”ja” och skakar strax efter på  
          huvudet)) (2.5)nu gick dä lite fö fort 
3.P: jaa (0.5) dä ä (0.5) jag hör ((skrattar)) 
 
På rad 1 repeterar patienten frasen “kan ni hjälpa mig med” felaktigt. På rad 2 ger logopeden 

ger en negativ utvärdering med “nu gick det lite för fort”. Den formen av utvärdering kan tyda 

på logopedens försök att undvika ansiktshot. På rad 3 bekräftar patienten att hon har hört att 

det blev fel, varvid både logopeden och patienten skrattar, vilket tycks vara en strategi för att 

avdramatisera situationen. Enligt Wallner och Weström (2011) är skratt en vanlig 

avdramatiserande strategi under afasibehandling. I det analyserade materialet uttrycks oftast 

negativa utvärderingar med hjälp av en avdramatiserad strategi vilket kan tyda på att 

terapeuterna vill avdramatisera patientens fel och inte hota patientens kompetens. 
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Diskussion 

Sammanfattande diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka de kommunikativa resurser som används i institutionella 

samtal mellan logoped och patient samt arbetsterapeut och samma patient, med avsikten att 

finna vad som eventuellt skiljer sig i samtalet mellan dessa vårdgivare och deras patienter, 

samt i vad eventuella likheter består. Ur det för studien valda materialet, har några av de 

vanligast förekommande fenomen observerats och analyserats, grundat på att just de var de 

som studieförfattarna ansåg vara mest relevanta för studiens syfte och frågeställning. 

Beträffande turtagning har studien visat att något som är påtagligt och mycket vanligt 

förekommande i det aktuella materialet, är att terapeuten får sista ordet i sekvensen genom 

repetition eller återanvändning som bekräftelse på patientens svar, vilket stämmer överens 

med vad Plejert et al. (2010) har beskrivit. Resultaten i föreliggande studie visar dock att 

arbetsterapeuterna uppvisar en högre förekomst av denna tendens än vad logopederna gör. Det 

kan antas bero av att de övningar som utgör stor del av de logopediska behandlingstillfällena 

skiljer sig från de samtal som arbetsterapeuterna har med patienterna. Den logopediska 

afasibehandlingen i det aktuella materialet innehåller en stor del repetitiva uppgifter, där 

turkonstruktionen blir annorlunda och kraftigt förkortad, i jämförelse där interaktionen mer 

har en samtalsform, som i de arbetsterapeutiska behandlingarna.  

Gällande andra i materialet förekommande varianter på turtagning ses också en högre andel 

visuell prompting från logoped i form av gester eller hjälpmedel för att påvisa ett turbyte för 

patienten. Ingen av de i studien deltagande arbetsterapeuterna använde sig av whiteboardtavla 

för att stödja sin kommunikation med patienterna, medan båda logopederna utnyttjade 

möjligheten att förstärka sitt verbala budskap genom text på whiteboard. AKK-hjälpmedel av 

den arten gör att turkonstruktionen blir annorlunda mellan terapeut och patient (Heister Trygg 

et al., 2009) eftersom varje tur inte utgör ett verbalt yttrande, men har i resultaten räknats som 

separata turer där de har varit det.  

Både logopederna och arbetsterapeuterna uppvisar tydliga exempel av sekvensering där de 

anpassar sina kommunikativa bidrag till patienternas sparsamma språkproduktion och 

begränsade auditiva förståelse. De i studien aktuella terapeuterna visade samtliga på tendens 

att styra samtalet med strategier för att effektivisera kommunikationen vilket leder till den 

asymmetri som är vanligt förekommande i institutionella samtal (Linell, 1990). Till exempel 

synliggjordes under analys en hög förekomst av slutna frågor från terapeuterna till 
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patienterna. Hos tre av fyra terapeuter, utgjorde andelen slutna frågor över 50 % av det totala 

antalet frågor. De högsta andelarna slutna frågor kom från logoped 1 och arbetsterapeut 1 i 

samtal med patient 1, varför man inte kan härröra detta till yrkesrollen i sig, utan snarare till 

de kommunikativa behov som deras gemensamma patient har. Patient 1 har en relativt god 

auditiv förmåga, men har expressiva problem beroende av både afasi och apraxi. Patient 2 har 

också han expressiva problem, kraftigt nedsatt auditiv förståelse och uppvisar inte alltid 

adekvata ja- och nej – svar, varför man möjligen i samtal med honom mer undviker frågor 

som kräver sådana. Med hänsyn till hur olika behandlingstillfällena ser ut, beroende av de 

kommunikativa övningar som ingår i de logopediska övningarna, hade resultaten för andelen 

öppna respektive slutna frågor möjligen sett annorlunda om antalet hade räknats utanför 

specifika träningssituationer. Framför allt hade andelen slutna frågor från logoped 1 varit 

avsevärt lägre med den räkningen, vilket hade givit resultat som inte talat för att majoriteten 

av terapeuterna använder sig av slutna frågor i större utsträckning än öppna.  

Gällande reparationer, har studien visat att alla typer av reparationer förekommer i såväl de 

logopediska som de arbetsterapeutiska samtal som analyserats. Logopederna tenderade att 

oftare använda fonologisk, semantisk och visuell prompting, automatiserade fraser eller 

nedskrivna alternativ för att underlätta patientens reparation. Arbetsterapeuterna använde 

oftare omformulering av frågan eller ger ytterligare information som hjälp i patientens 

reparationsarbete. Samtliga terapeuter gav patienten olika alternativ, vilket enligt Milroy och  

Perkins (1992) underlättar patientens reparationsarbete. Den relativt höga förekomsten av 

annnaninitierade reparationer i materialet kan förklaras med att de språkliga svårigheterna hos 

deltagarna med afasi begränsar deras förmåga att kontrollera sina uttalanden och upptäcka 

behov av att reparera. Detta innebär att patienterna har ett stort behov av samtalspartners hjälp 

(Perkins et al., 1999), i detta fall terapeuternas, vars bidrag då spelar en betydande roll i 

reparationsarbetet (Milroy & Perkins, 1992).  

Gällande förekomsten av reparationer som tar fler än tre turer i materialet, kunde konstateras 

en något högre frekvens av dessa i samtal mellan patient 2 och båda terapeuterna. Detta kan 

förklaras med patientens svaga hörförståelse, men kan troligen också härröras till hans ibland 

inadekvata ja- och nej-svar, vilka terapeuterna får behandla med fler frågor och 

omformuleringar vilket bekräftar tidigare forskning om att långa reparationsekvenser är 

vanligt förekommande i samtal med en person med nedsatt kommunikativ förmåga (Schegloff 

et al., 1977).  
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Avseende samkonstruktion är det en vanligt förekommande företeelse i samtal där en person 

har språkliga hinder, vilket också synliggörs tydligt i det för studien insamlade materialet. I 

samtalen mellan arbetsterapeut 1 och patient 1 ses samkonstruktioner som inte i någon större 

mån ger patienten utrymme för att formulera sina ord själv. Detta kan inte härröras till annat 

än terapeutens personliga sätt då det genomgående påvisas genom hela det analyserade 

samtalet. Det vanliga arbetsterapeutiska samtalet är också, som tidigare nämnts, annorlunda 

jämfört med det logopediska, då det inte i första hand inrymmer en språklig träning eller 

avstämning, utan fyller funktionen att för arbetsterapeuten insamla information om patientens, 

främst fysiska, funktion och möjlighet till självständighet (Herbert et al., 2003; Lundgren, 

2009).  

Beträffande repetitioner har det för studien granskade materialet uppvisat en riklig förekomst 

av fenomenet. Det höga antalet patientutförda repetitioner i de analyserade logopediska 

samtalen kan bland annat förklaras med att repetitioner av ord och fraser är en naturlig del av 

den logopediska afasibehandlingen. Gällande repetitioner hade resultatet sett annorlunda ut 

om resultaten i stället hade räknats på samtal utanför specifik träningssituation. Samtidigt är 

det också ett intressant resultat då det så starkt visar hur den typiska logopediska 

afasibehandlingen ser ut. Den höga förekomsten av repetitioner från arbetsterapeut 1 kan, 

liksom antalet reparationer, förklaras med terapeutens samtalsstil och/eller att repetition är en 

av terapeutens reparationsstrategier.  

Rörande ickeverbal kommunikation i det studerade materialet, visade analysen att samtliga 

terapeuter använde gester och mimik av alla tidigare angivna anledningar. Skratt förekom mer 

sparsamt i de samtalen där patienten har stora svårigheter med auditiv förståelse. Troligen kan 

detta härröras till nedsatt förståelse för humor, alternativt pragmatiska svårigheter hos 

patienten. En jämförelse mellan de fyra inspelade samtalen visade att logopederna använde 

kroppsspråk mer än arbetsterapeuterna. Den höga andelen gester hos logopederna var i 

mycket hög grad bestående av gester för att påvisa turtagning i träningssituation. Resultatet 

hade även här sett annorlunda ut om beräkningar endast hade gjorts på sekvenser med mer 

vardaglig karaktär. 

Sett till förekomst av utvärderingar i samtliga analyserade samtal, var fördelningen ojämn 

och något skevt fördelad på flera plan. Av resultaten kan utläsas att patient 2 fick betydligt 

fler negativa utvärderingar i relation till antalet turer än vad patient 1 fick. Detta förklaras med 

att patient 2 genomgående hade svårare att fullfölja sina uppgifter på ett korrekt sätt, då hans 
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auditiva förståelse för instruktioner är kraftigt nedsatt och att han därför rättades i större mån. 

Av samma skäl är därför fördelningen av de positiva visuellt utformade utvärderingarna 

svårförklarad. Av de femtio positiva utvärderingar som logoped 1 och arbetsterapeut 1 gav 

patient 1, var elva av visuell art, det vill i det här fallet säga med gesten ”tummen upp”. 

Samtliga visuella positiva utvärderingar till patient 1 kom från logopeden. 

Motsvarande var av 23 positiva utvärderingar, som logoped 2 och arbetsterapeut 2 riktade till 

patient 2, fyra visuella och samtliga från arbetsterapeuten. Patient 2 med sin nedsatta auditiva 

förståelse kan antas vara mer behjälpt av de visuella utvärderingar som den mer auditivt 

starka patienten fick del av. Detta är ett faktum att ta i beaktande för såväl arbetsterapeuter 

som logopeder i samtal med personer med auditiv förståelseproblematik. De förekommande 

negativa utvärderingarna gavs mest som indirekta och i vissa fall som ett skämt vilket tolkas 

som terapeuternas försök till att mildra en ansiktshotande situation (Lindholm, 2010). 

Metoddiskussion 

Deltagarna i föreliggande studie informerades om att undersökningens syfte var att studera det 

institutionella samtalet, vilket kan ha resulterat i att deltagande terapeuter medvetet eller 

omedvetet ändrat sitt beteende och därmed kommunikation med deltagande patienter. De 

deltagande arbetsterapeuterna fick välja bort sedvanliga arbetsterapeutiska övningar vilket 

skulle kunna innebära ändring av deltagarnas position framför kameran och därmed påverka 

behandlingens naturliga gång och samtalet. Samliga deltagare skulle kunna påverkas av 

videokamerorna vilket kan ha haft inverkan på naturlighet i kommunikationen. 

Samtliga deltagare, både patienter och terapeuter har olika personliga egenskaper, dialekter, 

ålder, hälsotillstånd och utbildning, vilket påverkar deras sätt att interagera. Dessutom har 

deltagarna med afasi individuella och varierande kommunikativa svårigheter. Därför kan 

kommunikationsförmågan vara olika hos olika deltagare vilket påverkar även det 

institutionella samtalet. Därför kan inga generella slutsatser om det typiska för det 

logopediska eller arbetsterapeutiska samtalet dras, vilket inte heller ingår i studiens syfte.  

Inspelningarna av det analyserade materialet skedde i olika lokaler och under olika 

förutsättningar. Det har resulterat i varierande ljudkvalitet med bakgrundsljud och förekomst 

av svåruppfattade och svårtydda sekvenser i samtalen. I det inspelade materialet finns det 

även flera kortare sekvenser som inte går att tyda på grund av otydligt eller överlappande tal.  
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Studieförfattarna har valt att fokusera främst på de fenomen som kan tänkas vara relevanta 

och aktuella för ämnet, vilket innebär att en del samtalsanalytiska fenomen som hade kunnat 

vara intressanta att närmare granska, ändå inte tas upp i undersökningen. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar studien att terapeuten får sista ordet på turen genom repetition eller 

återanvändning som bekräftelse på patientens svar. Arbetsterapeuterna i studien uppvisar en 

större tendens till detta än vad logopederna gör. 

Båda logopederna utnyttjade möjligheten att förstärka sitt verbala budskap genom text på 

whiteboard, vilket ingen av arbetsterapeuterna gjorde. 

Såväl logopederna som arbetsterapeuterna uppvisade tydliga exempel på att de anpassar sina 

kommunikativa bidrag till patienternas sparsamma språkproduktion och begränsade auditiva 

förståelse. Analyserna synliggjorde en hög förekomst av slutna frågor från majoriteten av 

terapeuterna. 

Samtliga analyserade samtal visar hög förekomst av annaninitierade reparationer där 

terapeuterna reparerade patientens felaktiga yttrande, då särskilt vid målspecifika uppgifter. 

Logopederna underlättade patientens reparation företrädesvis genom att använda sig av 

fonologisk, semantisk och visuell prompting, automatiserade fraser eller nedskrivna 

alternativ, medan arbetsterapeuterna i större utsträckning använde omformulering av frågan 

eller utökad information i samma syfte. 

Logopederna möjliggjorde med sina former av samkonstruktion högre grad av delaktighet i 

svar och samtalsinteraktion för patienten än vad arbetsterapeuterna gjorde. 

Samtliga terapeuter använde repetitioner för att underlätta förståelse för patienten och bekräfta 

patientens svar. Samtliga terapeuter använde också repetition av patientens yttrande innan de 

inledde ny tur. 

Generellt för materialet använde logopederna mer kroppsspråk än arbetsterapeuterna. 

Logopederna använde gester i större utsträckning än arbetsterapeuterna för att markera 

turtagningen, då främst i träningssituation. Arbetsterapeuterna använde kroppskontakt i högre 

grad än logopederna, bland annat för att uppmärksamma patienten på en viss situation. Skratt 

förekom mindre i samtalen med patienten med nedsatt auditiv förståelse.  
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Utvärderingar används i ungefär lika stor mängd av både logopeder och arbetsterapeuter. De 

positiva överväger till antalet och de tillfällen negativa utvärderingar förekommer, är det då 

patienten inte förstått instruktioner i träningssituation och därför utför uppgiften felaktigt och 

blir rättad.  

Resultaten av föreliggande studie kan tänkas bidra till ökad insikt om hur samtalsanalys kan 

användas för att synliggöra egna och andras yrkesgruppers strategier i intraktion med 

patienter med kommunikativa svårigheter. Terapeuter kopplade till samma patient kan genom 

samarbete och dialog kring detta uppnå en mer likvärdigt anpassad kommunikation med 

patienten. Förhoppningen är att det kan leda till bredare kunskap inom och över 

professionsgränserna och således till positiva effekter för den enskilda patienten.     

Framtida studier 

För framtida studier vore det intressant att genomföra en liknande undersökning med patienter 

vars svårigheter inte är av kommunikativ art, för att se till om och vilken grad terapeuterna 

ändå anpassar sitt samtalssätt på samma sätt som föreliggande undersökning visat. Det vore 

även av intresse att undersöka institutionella samtal med flera representerade vårdyrken som 

till exempel kurator, sjuksköterska eller läkare, för att undersöka om och hur dessa 

professioner anpassar kommunikationen i den omfattning som patienten behöver. Att 

genomföra en undersökning där olika terapeuters kommunikativa strategier vid vårdsamtal 

med patienter med höger- och vänsterhemisfärskador jämförs, vore även det intressant, för att 

få veta om och på vilket sätt terapeuter av olika slag anpassar sig efter patientens pragmatiska 

svårigheter.   
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Bilaga 1:Transkriptionsnyckel 

1.  [ ]               Överlappande tal 
 

2.  (0.3)            En paus, mätt i tiondels sekunder 
 

3.  (.)           En mikropaus, kortare än 0,2 sekunder 
 

4.  =       
 

Laching det vill säga, flera sammanbundna yttranden utan paus 

5.  ↑         Stigande intonation 
 

6.  ↓   Fallande intonation 
 

7.  samtal Betonad ljud, antingen tonhöjd eller ljudstyrka.  
 

8.  °     Yttrandet som följer är märkbart tyst  
 

9.  °nä° Låg ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 
 

10.  +nej+ Hög ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 
 

11.  allså- Ett tvärt avbrott i talflödet 
 

12.  *vansinne*     Sägs med skrattande röst 
 

13.  ((äter))              Markerar transkriberarens kommentar till något i samtalet 
 

14.  (kanske)              Anger att tolkningen är osäker, men att detta är den troligaste möjligheten 
 

15.  (x)                   Anger att något yttras men att det inte går att tolka 
 

16.  > < 
 

Det inramade talet har ett snabbare tempo än det omgivande talet 

17.  < > 
 

Det inramade har ett långsammare tempo än det omgivande talet 

18.  < 
 

Det följande talet rivstartar (”inrusning”) 

19.   (du/nu)                  Två alternativa tolkningar av samma yttrande 
 

20.  @               Gester och icke-verbal kommunikation 
 

21.  h  hh              Hörbar aspiration. Flera ”h” visar ännu mer aspiration 
 

22.  : En förlängning av ett ljud som kommer just före. Ju fler kolon desto mer utdraget är 
ljudet. 

Hämtat ur: Öqvist, J. (2005). När man talar om trollen: personreferens i svenskt 
samtalsspråk.(Avhandling för doktorsexamen). Linköpings Universitet (rader 1-18) samt ur Norrby 
(2004) (rader 19-22) . 
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Bilaga 2: Informationsbrev till personal 

Information till personal på logopedmottagning/habiliteringscentrum/ neuroavdelning 
om deltagande i studie som behandlar det institutionella samtalet inom vården.  

Hej! 
Vi heter Annzofie Aldenholt och Elena Dernroth och vi läser termin 7 på logopedprogrammet 
i Linköping. Just nu står i begrepp att påbörja vårt sista moment i utbildningen – 
magisteruppsatsen, vilken förväntas avslutas i maj 2012 . Som ämne till vår uppsats har vi valt 
att studera det institutionella samtalet inom vården, med inriktning på logoped och 
sjukgymnast/arbetsterapeut i samspel med gemensam patient. 

Forskning har visat att samtal skiljer sig åt beroende på vilken yrkeskategori i vården som 
genom för dem (Holck, 2009). Analys av de samtal som uppträder i behandling kan 
tydliggöra och hjälpa oss se hur logopeder och sjukgymnaster samtalar med patienter. Indirekt 
kan detta påvisa på vilket sätt vi kan samverka med varandra över yrkesgränserna.  

Syfte för studien är att undersöka och kartlägga kommunikativa strategier som används i det 
professionella samtalet mellan logoped och patient samt sjukgymnast/arbetsterapeut och 
samma patient. Eventuella likheter och skillnader samt deltagarnas pragmatiska förmåga 
kommer också att undersökas. Studien kan bidra med att ytterligare klargöra och utveckla 
samspelet mellan dessa två yrkesgrupper gentemot patient.  
Lämpliga deltagare för studien är personer som har en regelbunden kontakt med såväl 
logoped och sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Det är tänkt att fem till sju patienter ska 
delta, helst patienter som går till samma terapeuter. Om det blir svårt att rekrytera lämpliga 
deltagare från samma enhet kommer flera avdelningar/mottagningar att bli tillfrågade om att 
delta i studien. Vi söker också en logoped och en sjukgymnast och/eller arbetsterapeut som 
kan tänka sig delta i studien.  

För att genomföra studien kommer vi att filma samtal mellan 5-7 vuxna patienter/eventuellt 
barn med kommunikativa funktionshinder och logoped samt sjukgymnast och/eller 
arbetsterapeut. Inspelningarna transkriberas i sin helhet och analyseras utifrån vedertagna 
principer. Samtlig insamlad data för studien kommer att avidentifieras. Data kan eventuellt 
också användas i vidare forskning och inom andra områden inom logopedi och eventuellt i 
undervisning. Resultaten kommer enbart att redovisas i uppsatsen och deltagarna är helt 
anonyma . Under tiden som materialet bearbetas kommer det att förvaras oåtkomligt för 
obehöriga. Efter studiens genomförande arkiveras materialet på Linköpings universitet. Den 
färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig via Linköpings universitets hemsida vilket 
innebär att den är ett offentligt material.  

Detta är en första kontakt för att se om intresse finns från er verksamhets håll att delta i 
studien. Kontakta oss gärna på nedanstående mail-adresser eller telefonnummer för att avtala 
en tid för vidare information. Handledare för studien och uppsatsen är Christina Samuelsson, 
universitetslektor, logopedprogrammet Linköpings Hälsouniversitet. 

Bästa hälsningar 

Annzofie Aldenholt 
Email: anald130@student.liu.se 
Tel: 0736-871611 

Elena Dernroth 
Email: elede230@student.liu.se 
Tel: 0733-09 79 70 
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Bilaga 3: Informationsbrev till patient 

 
Informationsbrev till patient hos logoped och sjukgymnast eller arbetsterapeut.  
 
Vi heter Annzofie Aldenholt och Elena Dernroth och läser termin 7 på logopedprogrammet i 
Linköping. Just nu är vi i inledningsfasen av vår magisteruppsats, vilken förväntas avslutas i 
maj 2012 . Som ämne till vår uppsats har vi valt att studera det professionella samtalet inom 
vården, med inriktning på logoped och sjukgymnast/arbetsterapeut i samspel med samma 
patient. Det finns studier som tyder på att det kan finnas skillnader mellan hur en logoped och 
en sjukgymnast/arbetsterapeut samtalar med en patient.  
 
Syfte med studien är att undersöka kommunikation mellan logoped och patient samt 
sjukgymnast/arbetsterapeut och samma patient. Studien kan bidra med att bland annat 
klargöra och utveckla samspelet mellan dessa yrkesgrupper. Du har blivit tillfrågad att delta i 
studien för att vi tror att du kommer att bidra med intressant och viktig information för det 
aktuella projektet. 
 
Studien kommer att gå till så här: Vi filmar samtal mellan dig och logoped samt dig och 
sjukgymnast eller arbetsterapeut. Inspelningen kommer att äga rum på din 
logopedmottagning/habiliteringscentrum under ditt vanliga planerade behandlingstillfälle. 
Filmen kommer sedan att användas av oss för att se hur samtalen mellan dig och 
logoped/sjukgymnast/arbetsterapeut går till. 
Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att det 
påverkar din kontakt med logoped/sjukgymnast/arbetsterapeut.  
Resultat av studien kommer att presenteras på ett sådant sätt att inga känsliga uppgifter om 
dig som person kommer att lämnas ut. All information, inspelningar och annat material från 
undersökningen kommer att avidentifieras. Materialet kan eventuellt användas i forskning och 
eventuellt i undervisning. Resultaten kommer enbart att redovisas i uppsatsen och alla 
deltagare är helt anonyma. Du kommer inte att få någon personlig information om resultaten 
utan de redovisas endast i uppsatsen.  
 
Den färdiga uppsatsen kommer att presenteras på Linköpings universitet och finnas tillgänglig 
via Internet, vilket innebär att den är ett offentligt material.  
 
Är det någon du undrar över angående undersökningen kan du höra av dig till oss. 
 
Handledare för studien och uppsatsen är Christina Samuelsson, universitetslektor, 
logopedprogrammet Linköpings Hälsouniversitet 
Tack för din medverkan! 
 

Bästa hälsningar 

Annzofie Aldenholt 
Email: anald130@sudent.liu.se 
Tel: 0736-871611 

Elena Dernroth 
Email: elede230@student.liu.se 
Tel: 0733-09 79 70 
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Bilaga 4: Samtycke 1 för personal 

 
För logopeden/sjukgymnasten/arbetsterapeuten  
 
Samtycke 1 
 
Jag tillåter att den inspelning som gjorts på mina samtal med patient får användas som 
informationskälla i studien: ’En samtalsanalytisk studie av kommunikativa strategier och 
professionell interaktion mellan logoped-patient och sjukgymnast (el. arbetsterapeut)-patient’ 
 
Jag har fått ett informationsbrev och är bekant med studiens syfte, undersökarnas 
tystnadsplikt, insatser för att skydda min identitet samt min rätt att avbryta deltagandet när 
som helst. 
 
Jag medger att data och inspelning får användas för studiens ändamål samt eventuellt i 
vidare logopediforskning. 
 
Datum......................................................................................................................... 
 
 
Underskrift ................................................................................................................ 
 
 
Namnförtydligande ................................................................................................... 
 
 
 
 
Jag samtycker också till att materialet används i undervisning. 
 
 
Datum......................................................................................................................... 
 
 
Underskrift ................................................................................................................ 
 
 
Namnförtydligande ................................................................................................... 
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Bilaga 5: Samtycke 2 för personal 

 
För logopeden/sjukgymnasten/arbetsterapeuten  
 
Samtycke 2 
 

Jag tillåter att den inspelning som gjorts på mina samtal med patient för studien: ’En 
samtalsanalytisk studie av kommunikativa strategier och professionell interaktion mellan 
logoped-patient och sjukgymnast (el. arbetsterapeut)-patient’får användas inom forskning 
på andra områden. 

 
 
Datum......................................................................................................................... 
 
 
Underskrift ................................................................................................................ 
 
 
Namnförtydligande ................................................................................................... 
 
 
 
 
 
Jag samtycker också till att materialet används i undervisning inom andra områden än 
logopedi. 
 
 
 
Datum......................................................................................................................... 
 
 
Underskrift ................................................................................................................ 
 
 
Namnförtydligande ................................................................................................... 
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Bilaga 6: Samtycke 1 för patienten 

 
För patienten  
 
Samtycke 1 
 

Jag tillåter att den inspelning som gjorts på mina (anhörigs/klients) samtal med logoped 
och sjukgymnast får användas som informationskälla i studien: ’En samtalsanalytisk 
studie av kommunikativa strategier och professionell interaktion mellan logoped-patient 
och sjukgymnast (el. arbetsterapeut)-patient’ 

 
Jag har fått ett informationsbrev och är bekant med studiens syfte, undersökarnas 
tystnadsplikt, insatser för att skydda min identitet samt min rätt att avbryta deltagandet 
när som helst. 
 
Jag medger att data och inspelning får användas för studiens ändamål samt eventuellt i 
vidare logopediforskning. 
 
Datum......................................................................................................................... 
 
 
Underskrift ................................................................................................................ 
 
 
Namnförtydligande ................................................................................................... 
 
 
 
 
Jag samtycker också till att materialet används i undervisning. 
 
 
Datum......................................................................................................................... 
 
 
Underskrift ................................................................................................................ 
 
 
Namnförtydligande ................................................................................................... 
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Bilaga 7: Samtycke 2 för patienten 

 
För patienten 
 
Samtycke 2 
 

Jag tillåter att den inspelning som gjorts på mina (anhörigs/klients) samtal med logoped 
och sjukgymnast för studien: ’En samtalsanalytisk studie av kommunikativa strategier och 
professionell interaktion mellan logoped-patient och sjukgymnast (el. arbetsterapeut)-
patient’ får användas inom forskning på andra områden. 

 
 
Datum......................................................................................................................... 
 
 
Underskrift ................................................................................................................ 
 
 
Namnförtydligande ................................................................................................... 
 
 
 
 
 
Jag samtycker också till att materialet används i undervisning inom andra områden än 
logopedi. 
 
 
 
Datum......................................................................................................................... 
 
 
Underskrift ................................................................................................................ 
 
 
Namnförtydligande ................................................................................................... 
 

 
 


