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Interaction and Intervention 

A Study of Communicative Needs of People with Aphasia and Dysarhtria in Everyday 
and Clinical Conversations 

Abstract 

In speech and language intervention, the ability to interact is seldom evaluated; rather 

intervention is evaluated in terms of improved testresults.  If goal-setting in intervention also 

is based on everyday communicative needs, the relevance of the treatment may be increased 

and intervention outcome may be implemented in the patient’s natural environment. 

The present study, as part of a research-project, is based on analyses of interaction and 

interviews to examine everyday conversations and speech and language intervention. The aim 

was to explore if there is a relation between everyday communication needs and goal-setting 

in speech and language intervention for people with aphasia. A further aim was to investigate 

if there are everyday communicative needs that may form goals for speech and language 

intervention. 

Two individuals with aphasia and one individual with both dysarhtria and aphasia participated 

in the study. Three speech and language pathologists and two relatives also participated in the 

study. Everyday interaction and intervention sessions were recorded and transcribed 

according to Conversation Analysis principles and analysed from an interactional perspective. 

Interviews regarding intervention and everyday communication were carried out with all 

participants. Recordings were presented and discussed with all participants, in so called 

retrospections.  

Four phenomena that illustrate communication needs of the participating patients were 

identified: repair, alternative and augmentative communication, co-construction and 

feedback. Analysis, interviews and retrospections have revealed that communication needs 

can form the basis of goal-setting in speech and language intervention. It is also demonstrated 

that intervention mainly is based on the everyday communication needs of the patient. 

Retrospections were also shown to be useful in order to observe communication needs in 

everyday life and in order to evaluate speech and language intervention. The retrospections 

were found to be beneficial to an open dialogue between speech and language pathologist, 

patient and relatives regarding the content and aim of the intervention. 
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Sammanfattning 

I logopedisk intervention utvärderas oftast inte förmågan till interaktion, utan det vanligaste är 

att intervention endast utvärderas i form av förbättrade testresultat. Om målen med 

behandlingen också utgår från vardagliga kommunikativa behov kan relevansen av 

behandlingen höjas och resultaten av behandlingen tillämpas i patientens naturliga miljö.  

Syftet med föreliggande studie, som en del av ett större forskningsprojekt, var att utifrån 

samtalsanalys av vardagliga samtal och logopedisk intervention, samt med hjälp av intervjuer, 

undersöka om det kan finnas en relation mellan kommunikativa behov i vardagen och mål 

med intervention för vuxna personer med afasi och dysartri. Vidare syftade studien till att 

studera om det kan finnas kommunikativa behov från vardagslivet som kan utgöra mål för 

intervention samt genom användingen av retrospektioner ge deltagande patienter möjlighet till 

att identifiera kommunikativa behov i vardagen.  

I studien deltog två personer med afasi samt en person med dysartri och afasi. Även tre 

logopeder samt två anhöriga deltog i studien. Vardagliga samtal och logopedisk intervention 

videofilmades och transkriberades enligt samtalsanalytiska principer och analyserades ur ett 

interaktionellt perspektiv. Intervjuer genomfördes med samtliga deltagare kring behandling 

och kommunikation i vardagen och användes även de som underlag för transkription och 

analys. Valda sekvenser av inspelat material presenterades och diskuterades med samtliga 

deltagare, i form av så kallade retrospektioner. 

Samtalsanalysen av inhämtat material resulterade i identifikation av fyra fenomen som belyser 

kommunikativa behov hos deltagande patienter: reparationer, alternativ och kompletterande 

kommunikation, samkonstruktion samt återkoppling. Efter analys, intervjuer samt 

retrospektioner kan det konstateras att de kommunikativa behov som belyses i studien, kan 

utgöra en grund för målsättning med logopedisk behandling. Det kan vidare konstateras att 

logopedisk behandling till stor del baseras på patientens vardagliga kommunikativa behov. 

Retrospektioner visade sig i föreliggande studie vara användbara i syfte att uppmärksamma 

kommunikativa behov i vardagen samt i att utvärdera logopedisk behandling. 

Retrospektionerna visade sig även gynna en öppen dialog mellan logoped, patient och anhörig 

gällande innehåll och syfte med behandling. 



	  

	  

Nyckelord: Intervention vid afasi, intervention vid dysartri, kommunikativa behov, 

Conversation Analysis (CA), reparationer, alternativ och kompletterande kommunikation, 

samkonstruktion, återkopplingar, retrospektion.  
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Inledning 

Vid kommunikativa funktionshinder skiftar interventionsmodeller som används från att vara 

starkt strukturerade till att vara mer interaktiva och naturliga (Fey, 1986). Under optimala 

förhållanden bör en interventionsmodell utformas efter patientens personlighet och intresse, 

kommunikativa behov samt viktiga språkliga aspekter (Johnston, 2006). Under 2000-talet har 

det skett en ökning av behandling där kommunikation är det centrala (Bengtsson & Sjölund, 

2011). Det har visat sig att det finns en stor variation i landet vad gäller hur många 

behandlingstillfällen som patienterna erbjuds (Blom Johansson, Carlsson & Sonnander, 

2011). I rekryteringen av deltagare till föreliggande studie har det också förekommit en 

variation i antalet patienter med afasi per mottagning samt i hur mycket behandling de 

erbjuds. För det mesta utvärderas inte förmågan till interaktion i logopedisk intervention, utan 

det är vanligt att intervention endast utvärderas i form av förbättrade testresultat. Om målen 

med behandlingen också utgår från vardagliga kommunikativa behov kan relevansen av 

behandlingen höjas och resultaten av behandlingen tillämpas i patientens naturliga miljö. 

Ovanstående bakgrund motiverar till att studera relationen mellan kommunikativa behov i 

vardagen för personer med afasi samt mål med behandling. 

Bakgrund 

Afasi 

Afasi är en språkstörning orsakad av en förvärvad hjärnskadad (Ardila & Benson, 1996) och 

orsaker kan till exempel vara en propp, blödning, traumatisk hjärnskada eller neurologisk 

sjukdom (Ahlsén, 2006). Begränsningen av den kommunikativa förmågan som uppstår vid 

afasi kan medföra en minskad delaktighet i vardagliga och sociala aktiviteter (Ross, Winslow, 

Marchant & Brumfitt, 2006). Konsekvenserna av sjukdomen drabbar inte endast personen 

med afasi utan även dennes anhöriga (Booth & Perkins, 1999). Det är i vardagliga samtal som 

de språkliga svårigheterna blir synliga och kan försvåra kommunikationen mellan personen 

med afasi och dess samtalspartner (Wilkinson, 1999). Vid bedömning av afasi har det 

traditionellt lagts fokus på den språkliga förmågan vad gäller syntax, semantik och fonologi. 

Dock finns det ofta en diskrepans mellan vad personen med afasi presterar på standardiserade 

test av den språkliga förmågan och personens funktionella kommunikationsförmåga (Irwin, 

Wertz & Avent, 2002).  
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Hos de flesta personer med afasi sker det en spontan återhämtning, framförallt inom de första 

sex månaderna (Lenderm & Lincoln, 1985). Ett flertal faktorer kan påverka återhämtningen så 

som personens ålder, orsaken till afasi, graden av afasi samt skadelokalisation (Basso & 

Caporali, 2001). En väl utformad behandling för afasi kan också vara en mycket viktig faktor 

för tillfrisknandet (Benson & Ardila, 1996).  

Dysartri 

Dysartri innebär förändringar av styrka, räckvidd, hastighet, timing samt precision i 

talrörelserna (Yorkston, Spencer, Duffy, Beukelman, Golper, Miller, Strand & Sullivan, 2001) 

som kan påverka den kommunikativa förmågan då talets effektivitet och tydlighet ofta blir 

nedsatt (Hustad, Beukelman & Yorkston, 1998). För personer med dysartri kan 

talsvårigheterna leda till en begränsad social delaktighet (Yorkston, Beukelman, Strand & 

Bell, 1999). På senare tid har intresset för olika aspekter av dysartri ökat, framför allt vad 

gäller talets förståelighet och sociala aspekter så som delaktighet för personer med dysartri 

(Bloch & Wilkinson, 2011). 

Kommunikativa svårigheter vid afasi och dysartri 

I en studie av Parr, Byng, Gilping och Ireland (1997) har författarna intervjuat personer med 

afasi i syfte att belysa hur dessa människor upplever sina språkliga svårigheter. I studien 

framkom ett flertal gemensamma erfarenheter av olika faktorer som kan påverka nära 

relationer i det vardagliga livet. Vad gäller den kommunikativa förmågan innebar de språkliga 

svårigheterna att inte kunna uttrycka behov och oro, kunna ställa frågor eller diskutera med 

sin partner, vilket ofta kunde leda till frustration. Det framkom även att partners ofta 

utvecklade strategier för att stötta personen med afasi, till exempel genom att ge denne tid i 

samtalet. Mindre hjälpsamma strategier innebar bland annat att personen med afasi inte gavs 

några möjligheter att få avsluta sitt yttrande eller att partnern talade för personen med afasi.  

Ytterligare en studie av Blom Johansson, Carlsson & Sonnander (2012) har genomförts för att 

undersöka hur personer med afasi upplever kommunikativa svårigheter i konversationer med 

andra människor samt hur de och deras samtalspartners använder sig av kommunikativa 

strategier i samtal. Det beskrivs i resultatet hur deltagarna upplever ett ansvar för att 

kommunikationen ska fungera på grund av att det är de själva som kan orsaka problem i 

samtalet till följd av sina språkliga svårigheter. I studien identifierades med hjälp av 

deltagarna ett flertal faktorer som underlättar interaktionen med andra, bland annat var 
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attityden och kunskapen kring afasi hos samtalspartnern en viktig faktor. Vidare var 

konversationspartnerns användning av kommunikativa strategier en ytterligare faktor som 

hade en positiv inverkan på interaktionen.  Resultaten i studien indikerade att utbildning av 

samtalspartners i kommunikativa strategier bör vara en integrerad del av behandling, inte 

endast vid afasi, utan även vid andra kommunikativa nedsättningar som till exempel dysartri. 

I en liknande studie har Walshe & Miller (2011) studerat dysartri med syfte att beskriva 

eventuell psykosocial inverkan som individen upplever på grund av talstörningen. Det 

framkommer ett flertal likheter med studien av Parr et al., (1997), bland annat vad gäller 

samtalspartnerns attityder och reaktioner på de kommunikativa svårigheterna, där negativa 

attityder beskrivs som ett kommunikativt hinder. Deltagarna beskriver vidare att de utvecklat 

undvikandebeteende vad gäller vissa ord eller vissa samtalssituationer. Även i Walshes och 

Millers (2011) studie poängteras vikten av att använda kommunikativa strategier, i detta fall 

genom att personen med dysartri till exempel använder sig av ett långsamt taltempo eller 

genom att skriva ned stödord för lyssnarens förståelse (Walshe & Miller, 2011). 

Intervention vid afasi 

Inom afasibehandling finns ett flertal målsättningar, bland annat syftar behandlingen till att 

behålla patientens verbala förmåga och att successivt öka svårighetsgraden så att personens 

språkliga förmågor inte endast bevaras utan också förbättras. Patientens motivation är en 

viktig faktor för en väl fungerande afasibehandling och för att höja den behöver logopeden ta 

fram uppgifter som har relevans för patienten (Helm- Estabrooks & Albert, 2004).  

Det finns företrädesvis två huvudtyper av afasibehandling i dagsläget; symtombaserad och 

funktionell intervention (Basso, 2010). Symtombaserad interventionsinriktning har sitt 

ursprung inom kognitiv neuropsykologi och enligt teorin är symtomen vid hjärnskada 

resultatet av en skada på en eller flera komponenter av det kognitiva systemet (Basso, 2010). 

Målsättningen inom symtombaserad interventionsinriktning är att förbättra den språkliga 

nedsättning som inträffat till följd av skada på en viss komponent (Basso, 2010). Inom 

symtombaserad interventionsinriktning anses det att ett funktionellt språkanvändande 

framträder som ett resultat av en lyckad behandling (Thompson & Worrall, 2008).  

Funktionell interventionsinriktning avser att förbättra användningen av språk i det vardagliga 

livet och har sitt ursprung inom forskning om pragmatik (Basso, 2010). Funktionella 

interventionsteorier riktar in sig på de konsekvenser som afasin ger för personen som 
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drabbats. En målsättning utifrån funktionell interventionsinriktning är att minska sociala 

konsekvenser. Funktionellt inriktad intervention har ett bredare syfte än terapi som är mer 

direkt riktad mot språkstörningen och tanken är att bevara individens förmåga att kunna 

kommunicera i vardagliga situationer (Basso, 2010). När rehabilitering för personer med afasi 

handlar om att förbättra personens expressiva språk eller att använda kommunikativa 

strategier, bör förändringen ske inom vardagliga konversationer mellan personen med afasi 

och dennes anhöriga. I och med att konversationer utgör en stor del av talat språk och social 

interaktion i vardagen, är det naturligt att en förbättring av konversationsförmågan blir ett 

centralt mål med interventionen (Wilkinson & Wielart, 2012). Genom att lära ut 

kompensatoriska strategier kan nedsatta språkfunktioner förstärkas och strategier som inte är 

funktionella kan motverkas. Målet är att individen med afasi enklare ska kunna kommunicera 

med andra genom att använda olika kommunikationskanaler. I denna form av intervention 

involveras även individens anhöriga (Basso, 2010).  

Det finns både skillnader mellan interventionsinriktningarna. Gemensamt för de båda är att 

båda har som mål att stötta personer med afasi i att så effektivt som möjligt kunna 

kommunicera med omgivningen (Thompson & Worrall, 2008).  

Supported Conversation for Adults with Aphasia 

Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) har sitt ursprung inom funktionell 

behandlingsinriktning med målet att ge individen möjligheter till att delta i konversationer och 

att skapa en känsla av autonomi. Interventionen bygger på kunskaper och erfarenheter hos 

såväl personen med afasi som hos konversationspartnern. För att skapa välfungerande samtal, 

behöver det läggas lika mycket energi på att träna konversationspartnern och att utveckla 

konversationsstrategier som att jobba direkt med personen med afasi (Kagan, 1998). Inom 

interaktionsfokuserad behandling, som exempelvis SCA, tränas användandet av 

konversationsstrategier både hos personen med afasi och hos den anhörige, vilket har visat sig 

ge positiva förändringar i kommunikationen. Att ge råd och stöd samt konversationsträning 

till anhöriga är av betydelse för att de anhöriga ska få information om hur de kan 

kommunicera med den närstående med afasi. På så vis kan de anhöriga känna säkrare i att 

hantera de kommunikativa svårigheter som kan förekomma till följd av afasin (Wilkinson & 

Wielart, 2012). 
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Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation  

Interventionsprogrammet Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and 

Conversation, SPPARC (Lock, Wilkinson, Bryan, Maxim, Bruce & Moir, 2001) kan användas 

i kliniskt arbete med personer som har afasi och deras anhöriga. Inom SPPARC sätts målen 

för behandlingen upp utifrån de kommunikativa problem som personen med afasi och dennes 

samtalspartner upplever. Samtal dem emellan videofilmas i en vardaglig situation och 

klinikern använder sig sedan av samtalsanalys för att analysera det vardagliga 

samtalsmönstret. Då samtalsanalys används för att studera det inspelade materialet kan 

intressanta aspekter i samtalet fångas upp, så som exempelvis turtagning, reparationer, pauser 

och överlappande tal. Genom att studera dessa drag i konversationen, blir det möjligt att förstå 

på vilket sätt deltagarna anpassar sig efter afasin och vad som är svårt i kommunikationen. Att 

videofilma vardaglig interaktion har visat sig vara effektfullt, då det kan bidra till en 

förändring i den vardagliga interaktionen. Inledningsvis görs en utredning av hur afasin 

påverkar interaktionen, därefter görs försök att stötta personerna i att anpassa sig efter de 

språkliga problemen i interaktionen dem emellan. Exempel från det inspelade materialet kan 

visas för patienten och dess anhöriga för att medvetandegöra deras interaktionsmönster (Lock 

et al., 2001).  

Alternativ och kompletterande kommunikation 

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, har på senare tid fått uppmärksamhet 

för att möjliggöra en förbättrad kommunikation för personer med en förvärvad hjärnskada 

(Koul & Corwin, 2003). Med AKK menas de strategier, tekniker, hjälpmedel och symboler 

som kan förstärka eller ersätta verbalt tal och/eller skrift (Koul & Corwin, 2003; Beukelman 

& Mirenda, 2005).  Symboler som används kan utgöras av bilder, gester och skrift eller vara 

av auditivt eller taktilt slag. Symbolerna kan antingen vara hjälpmedelsoberoende, exempelvis 

i form av gester och tecken, eller hjälpmedelsberoende i form av bilder eller föremål. Med 

alternativa och kompletterande strategier kan meddelanden lättare överföras och 

kommunikationen kan ske mer effektivt (Beukelman & Mirenda, 2005). Vissa individer med 

afasi kan inte återhämta sig tillräckligt för att kunna klara av kommunikationen i sin vardag 

om de inte får tillgång till alternativ kommunikation (Holland, 1998; Fox & Fried-Oken, 

1996). Insatser i form av AKK har ökat för dem som har en svår kronisk afasi och dessa 

insatser handlar främst om att stödja specifika kommunikationsbehov, som exempelvis att 

klara av telefonsamtal, kunna kalla på uppmärksamhet och att göra sig hörd (Beukelman, Fall 
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& Fager, 2008). AKK kan användas i behandlingssituationer, men det är även viktigt att 

samtalspartners till personen med afasi får lära sig tekniker för att underlätta 

kommunikationen (Hough & Kay-Johnson, 2009). För att åstadkomma en förbättrad 

kommunikationsförmåga hos den som har afasi, är det väsentligt att logopeden får en bild av 

vilka språkliga förmågor som fortfarande fungerar hos personen (Beukelman & Mirenda, 

2005).  

Afasibehandling i Sverige förr och nu 

I en magisteruppsatsstudie av Bengtsson & Sjölund (2011) visade resultaten att det under 

1990-talet och 2000-talet har varit vanligast med logopedisk afasiintervention med fokus på 

att återfå språklig förmåga. Det framkom dock att det under 2000-talet skedde en ökning av 

litteratur och intervention där kommunikation är det centrala. Under 2000-talet var det fler 

patienter som fick intervention än under 1990-talet och de fick även fler behandlingsbesök. 

Under 2000-talet fick patienterna möjlighet att gå i gruppterapi och först då började även SCA 

att användas. Promoting Aphasic´s Communicative Effectivesness, PACE, började också 

användas mer frekvent. (Bengtsson & Sjölund, 2011).  

Logopediska insatser till personer med afasi i Sverige har undersökts i en studie av Blom 

Johansson, Carlsson & Sonnander (2011). Det framkom att logopederna träffade sina 

afasipatienter 2,1 gånger per vecka men den mest angivna frekvensen var 1 gång per vecka. 

De flesta av respondenterna angav att det var logopeden som var initiativtagaren till att 

avsluta behandling, men även att beslut togs tillsammans interprofessionellt eller på grund av 

verksamhetens prioriteringar. Individuell behandling erbjöds i lägre grad i Mellansverige 

jämfört med övriga landet. Deltagarna i studien uppgav att kontaktperioden skiftade mycket 

mellan patienter, vissa fick ett par veckors behandling medan andra fick behandlingen under 

flera års tid. I studien var det få logopeder som angav att de använde något instrument som 

bedömde den funktionella kommunikationen och detta resultat är jämförbart med en studie av 

Carlsson & Eriksson (2008), som visade att det är brist på trovärdiga material för att bedöma 

funktionell kommunikation i Sverige. Resultatet gällande antal behandlingstillfällen som 

framkommit i studien av Blom Johansson et al., (2011) går att jämföra med vad en tidigare 

studie visat, där det förekommer en stor variation mellan olika verksamheter och logopeder 

(Verana, Davidson, & Rose, 2009). Intensiv logopedisk behandling för personer med afasi är 

av stor betydelse för ett bra resultat, därmed blir det problematiskt att logopeder för det mesta 
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inte träffar patienten mer än maximalt två gånger per vecka (Bhogal, Teasell & Speechley, 

2003).  

Intervention vid dysartri 

Målsättningen med behandling av dysartri är att förbättra den kommunikativa förmågan. Då 

behandlingen är beteendeinriktad handlar det om att ändra på resonans, fonation, respiration, 

artikulation, tempo och prosodi (Duffy, 2005). Beteendemässig intervention syftar till att 

maximera kommunikationseffektiviteten, naturligheten i talet och förståeligheten genom 

symtominriktad intervention samt kompensatoriska strategier (Yorkston et al., 1999).   Då 

behandlingen är kommunikationsinriktad ligger fokus på strategier som kan vara användbara 

både för den som talar och den som lyssnar. Även om strategierna inte förändrar 

talproduktionen i sig, kan de ändå öka förståelsen av vad som kommuniceras och göra 

kommunikationen mer effektiv (Duffy, 2005). Inom kommunikationsinriktad intervention 

sker exempelvis utbildning av kommunikationspartnern och introduktion av alternativ och 

kompletterande kommunikation (Yorkston et al., 1999).  

Medbestämmande i vården 

Medbestämmande och eget ansvar inom svensk sjukvård bygger på vetskapen om att en 

patient som själv deltar aktivt i sin vård och behandling ofta upplever sig få en bättre 

livskvalitet och ibland få ett snabbare tillfrisknande (Rönnberg, 2011). Vidare har det visat sig 

att människor vill vara delaktiga i den egna vården, även om i vilken utsträckning en person 

vill vara delaktig kan vara mycket individuellt då patienter är en heterogen grupp (Rönnberg, 

2011). Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, innehåller grundläggande regler, mål och krav för all 

hälso- och sjukvård i Sverige (HSL, SFS 1982:763). Enligt HSL ska vård så långt som det är 

möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten samt bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet (HSL, SFS 1982:763, 2 a §). Patienten har även rätt till 

fullödig och individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd samt vilken vård och 

behandling som finns att tillgå (HSL, SFS 1982:763, 2 b §).  

Inom rehabilitering arbetar olika professioner med att öka patientens psykiska, fysiska och 

sociala hälsa och förmåga (McClain, 2005). Att sätta upp mål för intervention är ett 

nyckelbegrepp, då det möjliggör en meningsfull och effektiv behandling (Worrall, Sherratt, 

Rogers, Howe, Hersh, Ferguson & Davidson, 2011). Under de senaste åren har sjukvården 

utvecklats till att bli mer individcentrerad och att aktivt involvera patienten i det 
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beslutsfattande som sker (Dalton, Farrell, De Souza, Wujanto, McKenna-Slade, Thompson, 

Liu & Greenwood, 2011). Att terapeut och patient tillsammans sätter upp mål för behandling 

har visat sig underlätta patientens eget ansvar, förmåga att aktivt delta i arbetet för att uppnå 

mål samt att det ger patienten en ökad tillfredsställelse med behandlingen (McClain, 2005). 

Att engagera patienten i att delta i utformningen av mål går även hand i hand med de politiska 

direktiv som främjar självbestämmande och patientfokuserad vård (Coulter, 2002). Samarbete 

mellan terapeut och patient har också influerats utifrån klassifikationssystemet ICF (WHO, 

2008). 

Att utforma mål för intervention tillsammans med terapeuten kan vara problematiskt för 

personer med afasi. På grund av en nedsatt språklig förmåga kan dessa personer både ha svårt 

att uttrycka sina behov (Kagan, 1998) samt att erhålla information. Trots en ökad kunskap om 

att kommunikation är mycket viktigt inom vården, finns det ett flertal studier som beskriver 

en minskad kommunikativ delaktighet för en rad olika grupper, däribland personer med afasi 

(Simmons- Mackie, Kagan, Christie, Huijbregts, McEwen & Willems, 2007). För terapeuten 

kan det också vara svårt att praktisk genomföra en process av beslutsfattande tillsammans 

med patienten då det krävs en väl etablerad relation mellan terapeut och patient som kan vara 

tidskrävande (Sherratt, Worrall, Pearson, Howe, Hersh & Davidson, 2011). Det finns dock 

studier som erbjuder strategier för att öka kommunikativ delaktighet och förmåga att fatta 

beslut inom vården för en varierad mängd av grupper (Kagan & LeBlanc, 2002; Kagan, 

Winckel & Shumway, 1996), till exempel har det visat sig att personer med afasi kan delta 

mer effektivt i samtal med en tränad samtalspartner (Kagan, Black, Duchan, Simmons-

Mackie & Square, 2001).  

Institutionella samtal 

Institutionella samtal kan sägas vara en grupp av samtalskulturer med ett flertal gemensamma 

drag som skiljer sig i sin karaktär ifrån vardagliga samtal (Linell, 1990). Till skillnad från 

vardagliga samtal har de oftast ett på förhand bestämt syfte och det finns som regel fasta 

rutiner för hur de genomförs. Ett exempel på ett institutionellt samtal kan vara den mellan 

professionella inom vården och lekman, som exempelvis logoped och patient (Linell, 1991).  

Institutionella samtal har oftast som syfte att uppnå vissa mål genom att behandla ett visst 

ärende eller lösa eventuella problem och denna uppgiftsorientering skapar en viss struktur i 

samtalet (Drew & Heritage, 1992). Samtalet är därmed slutet kring ett visst ämne och 
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möjligheterna till vad deltagarna kan tala om är begränsade. Dock finns det en stor variation 

mellan olika typer av samtal mellan professionella och lekmän inom vården. Även om många 

av dem är uppgiftsinriktade kan intentionen med vissa vara att endast samtala utan att ha 

något bestämt syfte med det (Linell, 1991).  

I de flesta typer av samtal finns det alltid asymmetrier av olika slag. Möten som sker mellan 

logoped och patient kan karaktäriseras av att det är logopeden som har kontroll över samtalet 

(Horton, 2007). Det är oftast logopeden som leder samtalet genom att introducera 

samtalsämnen genom frågor och påståenden som patienten fyller i (Simmons-Mackie & 

Damico, 1999). Behandlingen är till större delen uppgiftsinriktad men kan även bestå av 

vardagligt samtal (Horton, 2007). I de fall samtalet har en mer vardaglig karaktär har det visat 

sig bestå av en större variation av fördelning mellan patient och logoped vad gäller initiativ 

till att inleda och avsluta sekvenser av tal (Plejert, Samuelsson & Anward, 2010). Därmed är 

den logopediska behandlingen inte liktydig med de uppgifter eller övningar som genomförs, 

utan består även av själva interaktionen mellan logoped och patient (Horton, 2006; Plejert, 

Samuelsson & Anward, 2010).  

Samtalsanalys 

Samtalsanalys är en metod som uppstod på slutet av 1960-talet genom ett samarbete mellan 

Schegloff, Jefferson & Sacks (1977). CA har sina rötter inom etnometodologin, som är en 

särskild del inom sociologin (Hutchby & Wooffitt, 2008). CA används för att analysera 

naturliga samtal mellan människor och ge kunskap om hur deltagarna gemensamt strävar efter 

att uppnå en meningsfull kommunikation (Hutchby & Wooffitt, 2008). Syftet är att 

uppmärksamma hur samtalsdeltagarna konstruerar och tolkar samtal genom att observera och 

beskriva deras beteenden och reaktioner mot varandra (Wilkinson, 1999).  En grundläggande 

del av CA är organisationen av sekvenser (Schegloff, 2007). Det är under dessa sekvenser 

som samtalsdeltagarna med sina yttranden skapar ett sammanhang i den kontext som utgörs 

av de turer som växer fram i samtalet (Wilkinson, 1999). Samtalsturer är sammanlänkade 

(Hutchby & Wooffitt, 2008) på så vis att varje yttrande är både kontextberoende och 

kontextförnyande, vilket innebär att varje yttrande kan ses som en produkt av tidigare turer, 

samtidigt som det skapar en kontext för kommande turer (Wilkinson, 1999). Att genomföra 

studier utifrån CA som metod innebär att transkribera film- och ljudinspelningar av naturligt 

förekommande interaktioner (Beeke, Wilkinson & Maxim, 2007).  



	  

10 

	  

Vid användning av CA som metod bör analys ske med så lite förutfattade meningar som 

möjligt i syfte att få fram mönster som kan uppstå i ett samtal (Heritage & Atkinson, 1984). 

Utifrån CA kan en grundlig analys genomföras av allt som kan vara av värde, till exempel 

pauser, överlappande tal, ögonblinkningar, gester och reparationer av felsägningar (Beeke et. 

al, 2007). Förutom att det inom CA läggs fokus på ett samtals språkliga struktur kan metoden 

även ge kunskap om interaktionens sociala funktioner (Perkins, Whitworth & Lesser, 1998). 

Både vardagliga och institutionella samtal kan vara av intresse att studera utifrån CA 

(Hutchby & Wooffitt, 2008). 

Samtalsanalys vid afasi och dysartri 

CA är numera en väl etablerad metod för att analysera afasi (Horton, 2006) och den är 

användbar för att studera hur en språklig nedsättning kan påverka interaktionen mellan 

människor (Booth & Perkins, 1999). Styrkan med CA ligger i att kunna identifiera de 

strategier som samtalspartnerna använder sig av för att hantera konsekvenserna av den 

språkliga nedsättningen (Booth & Perkins, 1999; Horton, 2006) då interaktionen i ett samtal 

ses som ett samarbete mellan deltagarna (Perkins, 2003). Ytterligare en fördel med CA är att 

det utifrån samtalens sekventiella uppbyggnad är möjligt att tolka och förstå enskilda 

yttranden utifrån deras kontext (Goodwin, 2003).  

Kliniska verktyg som baseras på CA är användbara både vid bedömning samt behandling av 

afasi (Beeke et al., 2007). Att använda metoder för bedömning som baseras på naturlig 

interaktion anses möjliggöra en ökad validitet av eventuell behandling, då fokus läggs på den 

kommunikativa förmågan hos personer med afasi i en vardaglig kontext (Perkins, Crisp & 

Walshaw, 1999). Exempel på kliniska verktyg som är baserade på CA är 

bedömningsinstrumentet the Conversation Analysis Profile for People With Aphasia, CAPPA 

(Whitworth, Perkins & Lesser, 1997) samt interventionsprogrammet SPPARC (Lock et al., 

2001).  

Trots att personer med dysartri kan uppleva ett minskat psykosocialt välbefinnande finns det 

en brist i dokumentation över effekterna av diagnosen i vardagliga och sociala interaktioner 

(Wilkinson, Yorkston, Strand & Rogers, 1995). Kunskap om hur samtalspartners reagerar på 

dysartriskt tal i vardaglig interaktion har tidigare varit begränsad, men har på senare tid 

undersökts med hjälp av samtalsanalys i ett par studier (Bloch & Wilkinson, 2009; Bloch & 
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Wilkinson, 2011). Fokus har tidigare legat på talets perceptuella drag och slutsatser har 

därmed dragits om hur dysartri påverkar vardaglig interaktion	  (Hustad & Weismer, 2007).	  	  

CA är en användbar metod för att bättre kunna förstå dysartri, i och med att metoden inte bara 

tar hänsyn till hur personen med dysartri påverkar samtalet, utan även till hur samtliga 

samtalsdeltagare samarbetar för att hantera de kommunikationssvårigheter som kan uppstå på 

grund av dysartrin (Bloch & Wilkinson, 2009).  

Turtagning 

En viktig aspekt inom CA är studiet av hur samtalsdeltagarna uppnår en gemensam förståelse 

i interaktionen genom att skapa sekvenser av turer (Wilkinson, 1999). Organisationen av 

turtagning är grundläggande för att ett samtal ska fungera (Sacks, Schegloff & Jefferson, 

1974).  

Inom CA har organisationen av turtagning varit en av de aspekter som det lagts fokus på vid 

forskningen om afasi (Ferguson, 1998). Syftet har varit att försöka hitta stöd för att den 

pragmatiska kompetensen hos personer med afasi i vissa aspekter är mer välbevarad än andra 

språkliga komponenter (Holland, 1991; Milroy & Perkins, 1992).  Hos personer med afasi 

tycks den pragmatiska förmågan för det mesta vara intakt vad gäller samtalsregler i 

interaktion med andra människor, vilket antas bero på att mätbara språkliga svårigheter inte 

går att jämföra med förmågan till funktionell kommunikation (Milroy & Perkins, 1992).  

Reparationer 

Reparationer är ett begrepp inom CA som används för att beskriva hur samtalsdeltagare kan 

reparera olika problem som kan uppstå i ett samtal (Perkins, Crisp & Walshaw, 1999), vilket 

till exempel kan ske då talaren upprepar sig, tvekar (Norrby, 2004), eller då lyssnaren inte har 

uppfattat vad som sagts. Självinitierad självreparation förekommer då talaren som orsakat 

problemkällan initiera och reparerar det problem som uppstått till skillnad från annaninitierad 

självreparation där någon annan samtalsdeltagare initierar till reparation men det är talaren 

som orsakat problemet som själv reparerar sitt misstag. Självinitierad annanreparation 

innebär att talaren själv kan initiera till reparation men kan behöva hjälp att reparera sitt 

yttrande av övriga samtalsdeltagare. Vid annaninitierad annanreparation, är det någon annan 

av samtalsdeltagarna, än den som orsakat problemet, som initierar till och utför reparationen 

(Schegloff et al., 1977).  
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Reparationer kan förekomma oavsett om det uppstått ett hörbart problem eller inte. Inom CA 

syftar studiet av reparationer till att belysa hur samtalsdeltagarna hanterar olika problem, 

snarare än hur de uppstår (Milroy & Perkins, 1992). Enligt CA förekommer det en 

preferensstruktur vad gäller olika sekvenser av turer, vilket innebär att samtalsdeltagarna 

föredrar sekvenser som är enkla och som produceras lätt och snabbt utan behov av 

omtagningar. Sekvenser som är disprefererade kräver ett större arbete av samtalsdeltagarna 

och är strukturellt mer problematiska (Levinson, 1983). När det gäller reparationer finns det 

hos talaren en preferens för självreparationer framför reparationer utförda av andra (Schegloff 

et al. 1977), vilket har att göra med de strukturella möjligheterna som finns i ett samtal då 

systemet för turtagning ger förtur för självreparationer (Norrby, 2004). 

Reparationer är ett vanligt förekommande fenomen i interaktion där den språkliga förmågan 

är nedsatt hos en eller flera deltagare (Milroy & Perkins, 1992). Organisationen av 

reparationer kan dock se annorlunda ut i sin struktur i samtal där en av deltagarna har afasi. På 

grund av att den språkliga förmågan är nedsatt innebär detta oftast en ökad förekomst av 

problemkällor som behöver repareras (Booth & Perkins, 1999). Samma språkliga svårigheter 

kan dock utgöra ett hinder för personen med afasi att själv reparera sina misstag under sin 

samtalstur (Perkins, Crisp & Walshaw, 1999). Detta resulterar i att det krävs fler turer för att 

lösa en reparation (Milroy & Perkins, 1992) i motsats till samtal mellan normaltalande där 

reparationer oftast är lösta inom tre turer (Schegloff, Jeffersson & Sacks, 1977). Att en 

reparation slutligen lyckas beror på ett samarbete mellan samtalsdeltagarna (Milroy & 

Perkins, 1992). För en person med afasi kan användningen av gester eller ögonkontakt vara 

ett sätt att bjuda in sin samtalspartner i reparationen av en problemkälla (Laakso, 2003). 

Hittills har den begränsade mängd studier av samtal där dysartri förekommer till större del 

fokuserat på vilka slags problemkällor som kan uppstå i ett samtal till följd av talsvårigheterna 

och dessa studier har visat att det är vanligt att mottagaren i samtalet oftast initierar till 

reparation (Bloch & Wilkinson, 2004; Bloch, 2006).  Däremot finns det en bristande kunskap 

kring relationen mellan annan-initierad reparation och följande självreparation samt bristande 

kunskap om hur försök till självreparation fungerar eller inte (Bloch & Wilkinson, 2011). I en 

studie där en eller flera samtalsdeltagare har dysartri, har det visat sig att det förekommer 

både kortare och längre sekvenser av reparationer. Vissa problem visade sig lösas relativt 

snabbt, framför allt om lyssnaren signalerade svårigheter att förstå specifika element i 

samtalspartners föregående yttrande. Dock kunde längre sekvenser av reparationer 
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förekomma då lyssnaren hade globala förståelsesvårigheter i samtalet (Bloch & Wilkinson, 

2011).   

Gester 

Gester är ett fenomen som i samtal kan användas för att förtydliga och göra yttranden 

meningsfulla. Gester kan även användas för att begära uppmärksamhet i ett samtal samt för att 

skapa ett gemensamt fokus (Goodwin, 2000). För personer med afasi kan användning av 

gester och kroppsspråk vara av betydelse då de kommunikativa möjligheterna ökas (Ahlsén, 

2006). Gester kan användas då det verbala talet inte räcker till (Hargie, Saunders & Dickson, 

2000), de ger också möjlighet till att uttrycka sig adekvat och möjlighet till att utveckla sin 

samtalspartners yttrande (Goodwin, 2000). Gestikulerande med händerna kan ske i syfte att 

facilitera sitt tal. Det är vanligt vid ordfinnarsvårigheter att talaren använder sig av sina händer 

för att stimulera och påskynda ordfinnandet (Hargie, Saunders & Dickson, 2000). Ytterligare 

ett syfte kan vara att förstärka sin samtalspartners yttrande genom att repetera personens gest 

(Kendon, 2000).  

Samkonstruktion 

Samkonstruktion handlar om hur yttranden kan produceras genom kommunikativa projekt 

som genomförs av mer än en person, vilket går ut på att samtalsdeltagarna löser 

kommunikativa problem (Linell, 2011). Det har föreslagits att samkonstruktion är ett sätt att 

uppnå kommunikativ kompetens då tal- eller språkförmågan är nedsatt (Bloch & Beeke, 

2008). Olika typer av samkonstruktion finns presenterade, exempelvis kan det handla om att 

en samtalsdeltagare kan framföra gissningar som sedan kan accepteras eller förkastas (Laakso 

2003; Laakso & Klippi 1999). Samkonstruktion kan även handla om ett samarbete i 

konversationen på så vis att samtalspartnern avslutar de turer som tillhör personen med den 

kommunikativa nedsättningen (Bloch & Beeke, 2008). Enligt Bockgård (2010) kan 

samkonstruktion sägas bestå av yttranden som är starkt pragmatiskt och syntaktiskt bundna 

till varandra. Att turer avslutas av en annan samtalspartner kan sägas bero på att talarens 

yttrande inte nått en potentiell syntaktisk slutpunkt. Enligt Bloch & Beeke (2008) kan 

samkonstruktion även bidra till att samtalspartnern kan uppvisa kompetens genom att kunna 

få till en betydelse av en skadad samtalstur. Samkonstruktion kan möjliggöra att yttranden 

fortgår utan att fokus hamnar på kompetens och kan även vara ett sätt att öka delaktigheten i 
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vardaglig kommunikation för personer som har en bestående kommunikationsnedsättning 

(Bloch & Beeke, 2008).  

Återkoppling 

När två personer eller fler talar med varandra, talar och lyssnar de växelvis och bygger på så 

sätt gemensamt upp en dialog. Att inneha lyssnarrollen innebär inte att personen är passiv, 

utan de reaktioner som lyssnaren förmedlar kan ske både verbalt och icke-verbalt exempelvis 

i form av kommentarer och/eller leenden och nickningar (Nettelbladt & Håkansson, 1990). 

Återkoppling är ett begrepp som syftar på olika insatser från den som för tillfället innehar 

lyssnarrollen. De verbala insatserna är exempelvis yttranden som ”mhm”, ”ja”, ”nä” eller 

kompletteringar och upprepningar av vad talaren sagt samt frågor för att klargöra (Duncan & 

Fiske, 1977). Återkopplingssignaler kan fungera som stödjande tal för den som har turen, på 

så vis att lyssnaren signalerar att han eller hon inte försöker ta ordet. Återkoppling kan också 

visa ett aktivt lyssnande och som en signal till talaren att fortsätta. Återkopplingar kan 

dessutom ha som funktion att visa att den som lyssnar har förstått och dessutom kanske 

instämt i det talaren säger (Norrby, 2004).  

Retrospektion 

Tillvägagångssättet för en retrospektion beskrivs så att deltagaren får se det inspelade 

materialet och ombeds att när som helst stoppa inspelningen för att kunna ge kommentarer på 

dess innehåll. Forskaren ser även på materialet i förväg och kan på så sätt förbereda 

eventuella frågor till deltagaren som rör intressanta aspekter i interaktionen, vilket kan komma 

att bli aktuellt om deltagaren själv inte kommer med spontana kommentarer. Inspelning av 

konversationen genomförs och transkriberas sedan (Hawkins, 1985).    

Retrospektion har använts i en avhandling av Plejert (2004) i syfte att genom CA beskriva 

interaktion mellan människor där en eller flera deltagare har annat modersmål än svenska. 

Proceduren vid retrospektionerna baserades på Erickson & Schultz (1982) samt Hawkins 

(1985) tidigare studier. Det inspelade materialet visades upp för deltagarna som fick möjlighet 

att kommentera kring viktiga aspekter i konversationen, som exempelvis 

ordfinnandesvårigheter och missförstånd mellan samtalsdeltagarna.  I studien användes den 

information som retrospektionerna generade som ett komplement till de analyser som gjordes 

utifrån CA (Plejert, 2004). Att titta på inspelat material för att medvetandegöra aspekter i 
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interaktionen mellan samtalsdeltagarna är även en del av interventionsprogrammet SPPARC 

(Lock et al., 2001).  

Med utgångspunkt i tidigare redovisad kunskap har det visat sig att personer med afasi och 

dysartri ofta upplever kommunikativa svårigheter i det vardagliga livet (Parr, Byng och 

Gilping & Ireland, 1997; Walshe & Miller (2011). Det finns behandlingsprogram som med 

hjälp av samtalsanalys och retrospektioner syftar till att arbeta med att förändra 

kommunikativa mönster för personer med afasi och deras samtalspartner (Lock, Wilkinson, 

Bryan, Maxim, Bruce & Moir, 2001). Att identifiera mål med behandlingen av afasi utifrån 

detaljerade analyser av interventionssamtal samt vardagliga samtal med fokus på patientens 

perspektiv är dock något som inte gjorts tidigare.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån interaktionsanalys av vardagliga samtal och 

logopedisk intervention samt utifrån intervjuer, utforska hur en relation mellan 

kommunikativa behov i vardagen och mål med intervention för vuxna personer med afasi och 

dysartri kan beskrivas. Syftet är även att studera om det kan finnas kommunikativa behov från 

vardagslivet som skulle kunna utgöra mål för intervention. Vidare syftar studien genom att 

använda retrospektioner till att ge deltagande patienter en möjlighet att identifiera 

kommunikativa behov i sin vardag.  

Metod 

Nedan följer information om de som medverkat i studien samt urvalsproceduren. Därefter 

redogörs för materialets insamling och inspelning. För en mer översiktlig information om 

deltagarna i studien hänvisas till tabell 1. Vidare kommer en presentation av hur materialet 

analyserats med en metod inspirerad av samtalsanalytiska principer. Som avslutning 

presenteras de etiska överväganden som beaktats.  
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Tabell 1. Beskrivning av deltagarna baserat på information från logoped 

 Logoped 1 (L1): Kvinna 
 
 
 
Arbetsuppgifter: Allmänlogopedi, bland annat 
rehabilitering av patienter med afasi till följd av 
stroke. 

 

 

 

Patient 1 (P1): Man i 80-årsåldern. 
 
Fiktivt namn: Karl 
 
Insjukningsår och diagnos: vänstersidig mediainfarkt i 
november 2011. 
 
Språkliga svårigheter: en måttlig afasi inom samtliga 
språkliga modaliteter, dock främst inom 
hörförståelsen. Har en välbehållen pragmatisk 
förmåga. Har apraktiska inslag. Kan kommunicera 
med hjälp av alternativa kommunikationssätt, 
exempelvis gester. 
 
Anhörig (A1): Fiktivt namn: Tina 
 
Deltagande anhörig i föreliggande studie är patientens 
sonhustru. 

Logoped 2 (L2): Kvinna 
 
 
 
Arbetsuppgifter: Allmänlogopedi, bland annat 
rehabilitering av patienter med afasi till följd av 
stroke. 

Patient (P2): Man i 60-årsåldern. 
 
Fiktivt namn: Olle 
 
Insjukningsår och diagnos: vänstersidig mediainfarkt i 
mars 2009. 
 
Språkliga svårigheter: Har en grav expressiv afasi 
med ett icke-flytande tal och benämningssvårigheter. 
Har även impressiva svårigheter (testning har 
påbörjats). Har apraxi. Har en god pragmatisk 
förmåga. 
 
Anhörig (A2): Fiktivt namn: Eva 

Deltagande anhörig i föreliggande studie är patientens 
fru. 

Logoped 3 (L3): Kvinna 
 
 
 
Arbetsuppgifter: Neurologopedi, bland annat 
rehabilitering av patienter med dysartri och/eller 
afasi till följd av stroke. 

 

Patient 3 (P3): Man i 70-årsåldern. 
 
Fiktivt namn: Bengt 
 
Insjukningsår och diagnos: Fick en vänstersidig 
infarkt i mars 2011. 
 
 
Tal- och språksvårigheter: lätt till måttlig dysartri 
samt lätt afasi i form av ordmobiliseringssvårigheter. 
Talet karakteriseras av ett något långsamt tempo samt 
vissa ljudupprepningar. Patienten har en god förmåga 
att uttrycka sig språkligt komplext. 
 
Anhörig deltog ej. 
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Medverkande 

I studien har tre yrkesverksamma logopeder medverkat, varav alla var kvinnor, samt tre 

personer med afasi (patienter), varav alla var män. Logopederna tillfrågades utifrån kriteriet 

att de arbetade med personer med afasi och förfrågan till deltagande i studien skickades ut till 

enheter i Mellansverige där det till studien totalt efterfrågades tre till fem patienter. 

Logopederna frågade sedan patienter som uppfyllde inklusionskriteriet vilket innebar att 

deltagarna skulle ha afasi (olika typ och grad var tillåtet). Även tilläggsdiagnoser var tillåtet. 

De deltagande patienterna skulle även medverka i logopedisk intervention. För information 

om den behandling som respektive deltagare erhåller se tabell 2. Författarna till studien har 

deltagit i samtal vid retrospektioner, intervjuer samt vid ett av de vardagliga samtalen och har 

därmed varit objekt för analys. 

Tabell 2. Beskrivning av behandling för respektive deltagare baserat på intervju med logoped 

 
Behandling för respektive patient 
Patient 1 (P1): 
 
Tränar benämning samt att stoppa 
det patologiska talflödet med 
hjälp av bilder ur LET (Language 
Enrichment Therapy). Tränar på 
berättande med en tematisk 
bildserie. 
Planerad behandling: Ett flertal 
olika varianter av 
kommunikationshjälpmedel, 
bland annat ett 
kommunikationspass, talapparat 
samt bildtelefoni. Övningar med 
hjälp av Lexia.  

Patient 2 (P2): 
 
Träning av ordproduktion med 
bildstöd och inspiration av MIT 
(Melodic Intonation Therapy).  
 
 
 
Planerad behandling: implementera 
träningen i hemmet med hjälp av 
bilder för att patienten ska kunna 
använda funktionella fraser i sin 
vardagsmiljö. 

Patient 3 (P3): 
 
Mekanisk talträning bland annat 
med hjälp av högläsning av text. 
Behandlingen består av 
artikulations- och röstträning. 
 
 
Planerad behandling: Använda 
röststyrka i utemiljö. Genomföra 
uppgifter i vardagen som tränats 
och planerats hos logopeden. 
 

 
Målsättning med behandling 
Patient 1 (P1): 
 
Patienten ska klara sig så bra som 
möjligt i sin vardag samt kunna 
göra sig förstådd i de situationer 
han behöver. En annan 
målsättning är att kunna stötta de 
anhöriga i deras kommunikation 
med honom. Målsättningen 
grundar sig även på vad 
logopeden upplever att patienten 
vill med behandlingen. 
 
Mål med AKK-hjälpmedel är 
också att utbilda de anhöriga i 
användning av dem. 

Patient 2 (P2): 
 
Patienten ska kunna göra sig förstådd 
med hjälp av alternativa 
kommunikationssätt, samt att den 
anhörige ska kunna förstå patienten.  
 
Det som är prioriterat är att 
kommunikationen ska fungera mellan 
patienten och dennes anhöriga. 

 

Patient 3 (P3): 
 
En ökad förståelighet av 
patientens tal. Ett delmål är att 
uppnå en tillfredsställelse för 
patienten gällande talet inom 
olika fritidsaktiviteter. 
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Vad som ligger till grund för behandlingen 
Patient 1 (P1): 
 
Baseras delvis på testning. Den 
språkliga förmågan har testats med 
delar ur A-ning. Baseras även på 
patientens personlighet, intressen 
och önskemål. 
 
 
Vardaglig kommunikation har inte 
undersökts med hjälp av något 
testmaterial, utan logopeden har 
samtalat med anhöriga och patient. 

Patient 2 (P2): 
 
Testning har genomförts med hjälp av 
delar ur A-ning samt delar ur TROG. 
Behandling med olika AKK-
hjälpmedel har även använts i 
utredande syfte, för att undersöka vad 
som skulle kunna fungera för just 
denna patient. 
 
Vardagskommunikationen har 
undersökts med hjälp av information 
från anhöriga. 

Patient 3 (P3): 
 
Förståeligheten har testats 
utifrån dysartritestet.  
 
Vad gäller 
kommunikationsförmågan i 
vardagen sätts mål upp utifrån 
problematiska situationer, det 
finns dock inga kvalitativa test 
för att undersöka 
vardagskommunikationen. 

 

Procedur 

En interventionssession spelades in för varje deltagare i ett behandlingsrum på vardera 

logopedmottagning. Ett vardagligt samtal spelades in för varje patient. Samtalen spelades 

även in med separat ljudupptagning. För att skapa en situation som gynnar ett friare samtal, 

fick deltagarna fika samt instruktion att tala om ett fritt valt samtalsämne. För deltagare 1 

spelades det vardagliga samtalet in i hemmiljö tillsammans med en anhörig. För deltagare 2 

spelades det vardagliga samtalet in på logopedmottagningen tillsammans med anhörig, då 

samtalet inte gick att filma i hemmiljö. För deltagare 3 spelades det vardagliga samtalet in på 

logopedmottagningen tillsammans med författarna till föreliggande studie, då möjlighet att 

filma med anhörig i hemmet inte fanns. Innehållet i varje interventionssession som spelades in 

samt längden på interventionen bestämdes av respektive logoped. Inga instruktioner gällande 

interventionens utformning gavs till logopederna i förväg utan de var fria att utforma 

interventionen själva. Även intervjuer med patient och anhörig filmades för att få in mer 

material att analysera. Film- och ljudupptagningarna av både vardagliga samtal, 

interventionssamtal samt intervjuer transkriberades sedan enligt samtalsanalytiska principer. 

Retrospektioner har sedan genomförts i form av att sekvenser ur filminspelningarna av 

samtalen har presenterats och diskuterats tillsammans med deltagarna (patienter, anhöriga och 

logopeder), vilka spelades in med ljudupptagning. Intervjuer har genomförts med logoped för 

att få information kring behandlingen, samt med patient och anhörig för att få ytterligare 

patient- och anhörigperspektiv.  Utifrån intervjuer med logoped, patient och anhörig kan 

beskrivning av patient och anhörigas möjlighet till delaktighet och påverkan i behandlingen 

samt logopedens sätt att utvärdera behandling ses i tabell 3. 
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Tabell 3. Beskrivning av patienters och anhörigas delaktighet i behandling samt utvärdering 

av intervention, baserat på intervju med logoped. 

 
Patientens och anhörigas möjlighet att påverka behandlingen 
Patient 1 (P1): 
 
Behandlingen utformas utifrån 
personlighet och intressen. De 
språkliga svårigheterna gör det 
dock svårt.  
 
De anhöriga involveras genom att 
logopeden samtalar med dem 
kring patientens kommunikativa 
svårigheter och behov samt i hur 
de kan anpassa sin kommunikation 
till patienten. 
 

Patient 2 (P2): 
 
Logopeden inbjuder patienten till 
delaktighet i behandlingen genom att 
föreslå olika sätt att träna och på så sätt 
ge patienten valmöjlighet. 
 

Den anhörige är med vid varje 
behandlingstillfälle och har möjlighet 
att tala om sin upplevelse av 
behandlingen, vad som fungerar bra 
respektive mindre bra. 

 

Patient 3 (P3): 
 
Patienten har ett inflytande vad 
gäller målsättning med 
behandling, då de arbetar 
utifrån vilka situationer som 
patienten upplever är 
kommunikativt problematiska. 
Patienten har även tagit 
initiativ till att förlänga en 
tidigare behandlingsperiod. 
 
Vid utvärdering av 
behandlingen får patienten 
möjlighet att uttrycka sina 
åsikter kring träningen. 

 
Hur behandlingen utvärderas 
Patient 1 (P1): 

Mycket av utvärderingen består i 
att observera patientens 
kommunikativa förmåga i 
träningen.  

A-ning planeras att användas igen 
för att testa den språkliga 
förmågan, men patientens förmåga 
att använda sig av alternativa 
kommunikationsstrategier kan inte 
testas utifrån ett standardiserat 
språkligt test. 

Patient 2 (P2): 
 
Utvärderingen sker främst i samband 
med träning hos logopeden då 
observation görs av hur patientens 
kommunikativa förmåga utvecklas. 
  
Vid jämna mellanrum utförs testning av 
språkförmågan och logopeden planerar 
även att ställa frågor till anhörig och 
patient om vad de anser om 
behandlingen.  

 

Patient 3 (P3) 
 
Behandlingen utvärderas 
genom att se om patienten 
uppnått målen för 
behandlingen.  
Det görs genom att testa 
förståeligheten med hjälp av 
dysartritestet.  
 
Logopeden frågar även 
patienten hur han upplever att 
kommunikationen fungerar 
hemma.    

 

Analys  

Materialet har spelats in med en Sony DCR-SR35 samt med en M-AUDIO Microtrack 2. Det 

inspelade materialet har transkriberats och analyserats utifrån samtalsanalytiska principer. Vid 

analysen användes Windows Media Player samt VLC Media Player vid uppspelning av 

videofilmer. Vid uppspelning av ljudfiler användes i-Tunes. Filmerna har studerats och 

grovtranskriberats i sin helhet. Vid analys av materialet framkom fenomen som var relevanta 

utifrån studiens syfte, vilka presenteras under rubrikerna: reparationer, alternativ och 

kommunikation, samkonstruktion och uppbackningar. De utdrag som presenteras har valts 

utifrån att de är illustrativa och intressanta utifrån studiens syfte. Varje fenomen följs av citat 
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från deltagande patienter, anhöriga och logopeder utifrån de retrospektioner samt intervjuer 

som genomförts i föreliggande studie. Syftet med citaten är att ge information kring 

patientens, logopedens och den anhöriges perspektiv gällande behandling och patientens 

kommunikativa förmåga. För information kring frågor som ställts vid intervjuer med patient 

och anhörig samt logoped se bilaga 1, 2 och 3. Utdrag från varje medverkande person med 

afasi presenteras om möjligt vid samtliga valda fenomen. Valda utdrag från både intervjuer 

med patient och anhörig, vardagssamtal och interventionssamtal har fintranskriberats och 

dessa fintranskriptioner presenteras i analysen. För både grov- och fintranskription har en 

transkriptionsnyckel använts (se bilaga 4).  

Etiska överväganden  

Samtycke till medverkan i studien inhämtades från respektive deltagare, logoped och anhörig 

genom att de fick skriva under på en medgivandeblankett (se bilaga 5, 6 och 7). I och med att 

personer med afasi har en nedsatt språklig förmåga har informationen getts både muntligt och 

skriftligt av logopederna och författarna till studien. Deltagarna har fått möjligheten att när 

helst de vill, avbryta sitt deltagande i studien och att få säga till om de vill att data ska utgå ur 

analysen. En annan etisk aspekt är att de medverkande deltagarna genomgående behandlas 

anonymt i uppsatsen och i redovisningarna och information som skulle kunna avslöja 

deltagarnas identitet kommer inte inkluderas, exempelvis har platser, orter och namn tilldelats 

fiktiva namn. Deltagarna har tilldelats fiktiva namn, se tabell 1, i de fall de nämns i de utdrag 

som presenteras i analysen. 

Resultat och Analys 

I analysen redovisas fenomen som förekommer i interventionssamtal, vardagligt samtal samt 

intervju med patient och anhörig. Analysen bygger på kommunikativa behov som synliggörs 

genom de fenomen som presenteras i resultatet. Då kommunikativa behov är ett vitt begrepp 

har uppsatsförfattarna valt att begränsa analysen till att fokusera på kommunikativa 

sammanbrott som sker i interaktionen, användningen av strategier av patienter och övriga 

samtalsdeltagare för att hantera dessa samt samtalspartnerns roll i interaktionen med 

patienten. De fenomen som presenteras anses av uppsatsförfattarna synliggöra 

kommunikativa behov som står i relation till ovan nämnda aspekter av interaktionen mellan 

patient och samtalspartner. 
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De kommentarer som följer varje fenomen har valts ut då de beskriver både strukturella 

och/eller innehållsmässiga aspekter som har att göra med de föregående sekvenserna och som 

är av intresse för att belysa patienternas kommunikativa behov. 

Interventionssamtal mellan logoped och patient består av både uppgiftsinriktat- samt icke- 

uppgiftsinriktat samtal vad gäller samtliga deltagare. Intervju med patient och anhörig samt 

intervju med logoped genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1 och 2). Vid 

varje utdrag är de turer som är av särskilt intresse gråmarkerade. 

Reparationer 

Reparationer definieras här i linje med hur Milroy och Perkins (1992) beskriver reparationer, 

det vill säga hur samtalsdeltagarna hanterar olika problem i samtalet. Exempelvis kan det 

innebära att talaren upprepar sig, tvekar (Norrby, 2004) eller att lyssnaren inte har uppfattat 

vad som sagts (Schegloff et al., 1977). I analysen har förekomsten av reparationer belyst ett 

kommunikativt behov hos patienterna att få fram sin intention med sitt yttrande och få en 

gemensam förståelse med sin samtalsdeltagare. Det framkommer också att samtalspartnern är 

ett viktigt kommunikativt stöd i de sekvenser där reparationer förekommer. 

Utdraget nedan (1) är ett samtal kring patientens och den anhörigas gemensamma familj. 

Patienten tar i inledningen av utdraget initiativ till att berätta om deras kräftfester de brukar ha 

i sin gemensamma sommarstuga. I inledningen uppstår benämningssvårigheter för patienten 

vilket leder till en reparationssekvens. 

Utdrag 1  

Samtal mellan författarna till föreliggande studie (S) och (I) samt patient (P1) och anhörig 

(A1).  

01. P1: jo du vi (.) f vi ha ju fosit vi (.) vi har ju (1.0)((lägger 
 handen på tinas axel))alla me på u lö ((skrattar)) bofor (.) e 
 näe: ((lägger handen på tinas axel)) e ha vi (xxx)(1.0) [nä] 

02. A1:                 [a e:] 
03. P1: ibland går de inte= 
04. A1: =näe: 
05. P1: de går inte 
06. A1: äre om→= 
07. P1: =hörrö tina tina 
08. A1: m:↑ 
09. P1: e e vi ((pekar mot väggen)) (xx) stugun  
10. A1: vid stugan↑ 
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11. P1: JA↑ 
12. A1: ja vid klockarsjön ja 
13. P1: ja de vi har ju alla på [på]  
14. A1:     [ja] preci- 
15. P1: ja↓ 

16. A1: du menar när vi har våra e:: kräftfester↑= 
17. P1: =ja:: [de e ju roligt] 
18. S:       [jaha::] 
19. I:       [ja::] 

 

Sekvensen inleds med att patienten tar initiativ till ett nytt samtalsämne, 

benämningssvårigheter uppstår och leder till pauser, ljud- och ordförväxlingar (rad 1). 

Patienten initierar reparation genom att signalera sina svårigheter att benämna rätt ord till de 

andra samtalsdeltagarna (rad 1, 3 och 5). Patientens anhöriga ställer en fråga (rad 6) för att 

hjälpa till. Patienten tar på nytt initiativ till att uttrycka sig och påkallar den anhörigas 

uppmärksamhet (rad 7). Han använder sig av en gest samtidigt som han hittar rätt ord men 

uttalar det felaktigt (rad 9). Den anhöriga initierar reparation genom att ställa en fråga (rad 10) 

och patienten besvarar frågan med en förhöjd röststyrka (rad 11). Patienten tar på nytt initiativ 

till att uttrycka vad han vill säga men det uppstår ordfinnarsvårigheter (rad 13). Den anhöriga 

initierar reparation genom att åter ställa en fråga (rad 16) som patienten bekräftar och besvarar 

(rad 17). De två reparationssekvenser som exemplifieras i utdraget skulle kunna ses som 

exempel på vad Schegloff et al. (1977) beskriver som självinitierad annanreparation, där det 

är talaren själv som initierar reparation men kan vara i behov av hjälp att reparera yttrandet av 

övriga samtalsdeltagare. Till skillnad mot samtal mellan normaltalande där en reparation ofta 

är löst inom tre turer (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977), kräver samtal där en språklig 

nedsättning förekommer fler turer för att lösa ett problem (Milroy & Perkins, 1992).  

Det följande utdraget (2) är ett exempel på en längre sekvens av reparation. Patienten har en 

expressiv språkstörning (se tabell 1, patient 2) med ett icke-flytande tal och 

benämningssvårigheter. Samtalet handlar om de olika föreningar och aktiviteter som patienten 

deltar i på grund av sin språkstörning.  
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Utdrag 2  

Samtal mellan en av författarna till föreliggande studie (S) samt patient (P2) och anhörig 

(A2). 

01. P2: du vet de de ja men de e: (2.0) ((lägger handen på eva och pekar 
 sedan  

  på sig själv)) där så å där de e g g g 
02. A2: m: 
03. P2: (xx) där å där ((pekar uppåt))å där du vet (2.0) där ((lutar sig 

 mot  
  eva)) 
04. A2: i afasihuset↑ (.) e de där du e 
05. P2: a:: de a (.) å där å där å 
06.  (2.0) 
07. A2: a de vet ja inte va du menar [ºe de] afasihuset du e påº 
08. P2:          [ne:] (.) v va 
09. A2: när du e på afasihuset e de de du menar 
10. P2: a: ja de vet i fa:n (.) de [e g g] 
11. A2:        [a ja] e ju me där också för att 
12. S: a: 
13. A2: han behöver ha hjälp till på toaletten asså 
14. S: a: 
15. A2: när han ska gå dit för han kan ju inte (.) ha ha han går me bock  
  hemma [vi har ju]inte rullstol där inte utan han går me bocken då  
16. S:       [okej] a: 
17. A2: å de kunde dom inte hjälpa till me därför så måste ja vara kvar  
  där ºnär han e därº 
18. S: a: okej 
19. A2: om han behöver gå då 
20. S: a just de 
21. A2: ºannars såº  
22. S: ja:  
23. P2: men de a (.) men de g a (.) de vet i fan ((lutar sig mot  
  eva))(2.0)e:: du vet de e den å den ((pekar runt i rummet))å den  
  förstår du↑ 
24. A2: ne: nu e ja inte me vilka du menar (.) om du menar personer↑  
  [(gör du de)] 
25. P2: [jo:] men där ((pekar uppåt)) 
26. A2: maria↑ 
27. P2: å där ((pekar uppåt)) 
28. A2: ere att du åker på olika ställen↑ 
29. P2: JA: just [de] 
30: A2:          [ja ja] 

 

Patienten inleder ett nytt samtalsämne (rad 1 och 3), men benämningssvårigheter uppstår och 

patienten använder sig av stereotypa fraser. Den anhöriga ställer en fråga till patienten för att 

kontrollera att hon förstår (rad 4). Patienten besvarar delvis frågan och gör ett nytt försök att 
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uttrycka vad han vill säga (rad 5). Den anhöriga initierar reparation genom att signalera att 

hon inte har förstått (rad 7). Patienten besvarar den anhörigas yttrande och försöker reparera 

(rad 8). Den anhöriga upprepar sin fråga (rad 9) och patienten svarar med en stereotyp fras 

(rad 10). Den anhöriga byter därefter samtalsämne och vänder sig till de andra 

samtalsdeltagarna (rad 11), vilket kan tolkas som att problemet inte gick att lösa. Patienten 

gör ett nytt försök att förklara vad han vill säga (rad 23) och ställer en fråga till den anhöriga 

för att kontrollera att hon har förstått. Den anhöriga bekräftar att hon inte har förstått honom 

(rad 24) och ställer sedan en följdfråga. Patienten bekräftar delvis frågan men utvecklar vidare 

sitt yttrande (rad 25 och 27). Den anhöriga ställer ytterligare en fråga (rad 28) som patienten 

bekräftar (rad 29). På grund av språklig nedsättning innebär det oftast en ökad förekomst av 

problem som behöver repareras (Booth & Perkins, 1999), samma språkliga svårigheter kan 

dock utgöra ett hinder att själv reparera sina misstag under sin samtalstur (Perkins, Crisk & 

Walshaw, 1999), vilket resulterar i att det krävs fler turer för att lösa en reparation (Milroy & 

Perkins, 1992).  

Utdraget nedan (3) är ett exempel på en kortare sekvens av reparation. Patienten har dysartri i 

form av ljudupprepningar samt att han har lättare ordmobiliseringssvårigheter (Se tabell 1, 

patient 3). Samtalet handlar om en av författarnas föräldrar som ska flytta.  

Utdrag 3  

Samtal mellan författarna till föreliggande studie (S) och (I) samt patient (P3) 

01. I: men de e ganska lätt å ta sig med spårvagn ut till skärgården då å  
  göteborg å kan åka ganska [lätt] 
02. P3: <a just de .hh>    [ha] (<xx för xx gamla>) ((pekar på  
  isabelle) 
03. I: va sa ru om dom [e→] 
04. P3:       [e] <gamla [dina föräldrar>]((viftar med handen)) 
05. I:       [e::] pappa e (.) va e han femtitre o  
  mamma e femti 
06. P3: oj= 
07. I: =a: (.)  
08. P3: <dom va unga ändå> 
09. I: hh. a 
10. S: ja ((skrattar)) 

 

Sekvensen inleds med att en av samtalsdeltagarna berättar om möjligheterna att ta sig ut med 

spårvagn till Göteborgs skärgård (rad 1). Patienten ställer en fråga (rad 2) till en av 

författarna, som i sin tur inte uppfattar frågan (rad 3) utan ber patienten att upprepa en specifik 
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del av yttrandet. Patienten upprepar frågan (rad 4) och använder sig av en gest för att förstärka 

sitt verbala uttryck. Författaren besvarar frågan (rad 5). Studier har visat att i samtal där 

dysartri förekommer så är det vanligast att mottagaren i samtalet initierar reparation (Bloch & 

Wilkinson, 2004; Bloch, 2006). Det kan förekomma både längre och kortare sekvenser av 

reparationer, vissa problem kan lösas relativt snabbt, framför allt om lyssnaren signalerade 

svårigheter att förstå specifika element i samtalspartnerns föregående yttrande (Bloch & 

Wilkinsons 2011). I samtal med personer med dysartri har det visat sig förekomma både 

kortare och längre sekvenser av reparationer (Bloch & Wilkinson, 2011). Utdraget ovan visar 

på ett problem som löses relativt snabbt då samtalspartnern i detta fall tydligt signalerar att 

hon inte har uppfattat frågan.  

Citat från samtliga deltagare baserat på intervjuer och retrospektioner 

Nedanstående citat presenteras då de exemplifierar hur deltagande patienter hanterar 

problemkällor som kan uppstå i interaktionen, exempelvis att de använder sin samtalspartner 

som ett kommunikativt stöd i reparationsarbetet.  

Utifrån de intervjuer som genomfördes med patienter och anhöriga ställdes det ett antal frågor 

kring patienternas kommunikativa förmåga, bland annat hur de upplever att kommunikationen 

fungerar i dagsläget. En av patienterna beskriver att det är svårt att tala och att hitta ord men 

att han ändå vill prata och försöker trots sina svårigheter.  

”Idag hure e idag de e svårt de ä de tale inte om mycke ja pratar inte mycke… ja pratar 
ändå” 

En av logopederna beskriver sin patients kommunikativa förmåga som ett samarbete mellan 

patienten och dennes anhöriga. Logopeden beskriver det som en styrka att patienten kan ta 

hjälp av andra när svårigheter uppstår.  

”Du är väldigt bra på att ta hjälp av flera, alltså du vänder dig ju mycket till Tina också som 
kanske vet något mer. Du försöker själv och går det inte så ber du lite om hjälp, så du har 
flera olika strategier, många olika sätt” 

En av de anhöriga beskriver att hon upplever det som att patienten har orden men inte kan 

uttrycka dem. Hon beskriver vidare att hon brukar ställa ledande frågor till honom för att 

underlätta hans kommunikation. 
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”a  ja brukar säga ledande frågor till han…så kan han svara precis som han…som han 
gjorde förut om man säger fast han inte kan lägga utet kanske” 

En av logopederna beskriver patientens och den anhörigas sätt att kommunicera med varandra 

som ett fungerande samspel trots de svårigheter som patienten har. Vid de tillfällen det 

uppstår problem i kommunikationen som inte går att reparera beskriver logopeden det som att 

den anhörige dock har förmågan att avsluta samtalsämnet tills vidare. 

”och när ni inte kommer överens så säger du nä vi får lämna det där säger du det där tar vi 
någon annan gång”  

Under en retrospektion som gjorts tillsammans med en av patienterna beskriver patienten hur 

han upplever ett ökat krav ifrån omgivningen gällande hans tal och att ansvaret att 

kommunikationen med andra ska fungera ligger hos honom själv. 

”ja de e ja känner kraven på mej alltså ja ska måste uttrycka mig bättre…ja känner att andra 
tycker de borde gå fortare” 

Logopeden beskriver dock patienten som en mycket kommunikativ person som språkligt 

uttrycker sig ”fint” och komplext. Logopeden menar vidare att patienten har en god förmåga 

att hålla en röd tråd när han uttrycker sig i tal och berättande. Dock menar hon att patientens 

känsla av att han själv bär ansvaret för en fungerande kommunikation innebär en minskad 

delaktighet.  

”du kan och har gjort stora framsteg sen måste ju på nåt sätt omgivningen anpassa sig…lite 
efter dig också…du lägger ju allt ansvar på dig själv…” 

Alternativ och kompletterande kommunikation 

Alternativ och kompletterande kommunikation fastställs här som de strategier, tekniker eller 

hjälpmedel som kan förstärka eller ersätta verbalt tal (Koul & Corwin, 2003; Beukelman & 

Miranda, 2005). Vid ett flertal tillfällen i analysen har det framkommit att samtliga tre 

deltagare använder sig av andra kommunikationskanaler än verbalt tal, exempelvis i form av 

gester eller användning av föremål. Genom att analysera patienternas alternativa och 

kompletterande sätt att kommunicera på, belyses ett behov hos deltagande patienter att 

förstärka sin språk- eller talförmåga då den inte räcker till i kommunikationen.   

Utdraget nedan, (4), är ett exempel på en sekvens där patienten använder sig av alternativa 

sätt att kommunicera förutom verbalt tal. I sekvensen nedan ställer en av författarna frågan till 
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patienten om han använder sig av kompletterande kommunikationssätt, såsom skrift eller att 

rita.  

Utdrag 4  

Samtal mellan författarna till föreliggande studie (S) och (I) samt patient (P1) och anhörig 

(A1) 

01. I: kan du skriva o rita↑ istället ibland 
02. P1: ja: (de vi nå varit) men ja ha ja gjort [också]vet ja 
03. I:           [a:]a 
04. P1: (a ru förstår)(ret) alltså ((sträcker fram handen))a: 
05. I: m: 
06. P1: a: (juste)(.) ja kan ju fak (.) ja: heja holika sake asså å så dä  
  som man gjorde (.) ja vet ju flickerna elle (.) (xx) som som [som] 
07. A1:            [hostar] 
08. P1: (veda) vare va i va (.) va va i höll på me för nånting va (.) de  

 gjorde man ju ((vänder sig om och letar efter något))ha: väl 
ingenting som man kan säge vare va (2.0) näe: (3.0) (så fick ja 
hade fick ja hade) sån här ((greppar med handen i luften och 
smackar))träna (xx) går inte så bra↓ 

09. S: a: okej↑= 
10. P1: =ja får den↑ så säg ((greppar med handen i luften)) 
11. S: a:= 
12. P1: =går ta den 
13. S: a: 
14. P1: ta tage så hårt ((greppar med handen runt sin arm))jättehårt= 
15. I: =a: 
16. P1: men då går (de des de går)((tar tag i en penna)) inte för mej  
  ((släpper pennan på bordet))(xx) för mej 
17. I: a: 
18. S: okej↑ 
19. P1: javisst ((tar upp pennan igen))(den finns ju)så (.) utan å å då  

 försöker man å då då ere borta i alla fall igen((släpper pennan på 
bordet))o de går inte↑ 

20. I: ne: 
21. S: ne: 
22. P1: men de lite bättre lite bättre↑ 
23. I: ja: 
24. S: [a:] 
25. P1: [dåli] (xx) lite lite grann ((skriver i luften)) 
26. S: a: 
27. P1: va svårt de e  
28. I: [a:] 
29. S: [a:] 

 

I inledningen av sekvensen ställer en av samtalsdeltagarna frågan om patienten kan använda 

sig av skrift eller att rita (rad 1). Patienten svarar (rad 2, 3 och 6), men avslutar inte sina 
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yttranden. Patienten vänder sig om för att leta upp ett föremål att använda sig av i sin 

kommunikation (rad 8), men hittar inte det han söker. Istället använder han sig av gester (rad 

8, 10 och 14), vilket kan tolkas som att han vill komplettera sitt verbala tal och underlätta 

förståelsen för övriga samtalsdeltagare. De andra deltagarna i samtalet svarar i form av 

kortare uppbackningar vilket kan tolkas som att de förstår men även som en signal att 

patienten ska utveckla vad han vill förmedla (rad 9, 11, 13 och 15). Patienten använder sig av 

en penna som han släpper på bordet (rad 16 och 19) vilket kan tolkas som att han vill 

förmedla sin nedsatta handmotorik med hjälp av ett konkret föremål. Övriga samtalsdeltagare 

svarar med kortare uppbackningar (rad 20 och 21). Patienten använder sig av ytterligare en 

gest (rad 25) för att förstärka sitt yttrande. De andra samtalsdeltagarna svarar med korta 

uppbackningar (rad 26, 28 och 29). Användning av gester och kroppsspråk kan vara av 

betydelse för personer med afasi då de kommunikativa möjligheterna ökas (Ahlsén, 2006). 

Att använda sig av gester kan vara ett sätt att begära uppmärksamhet i samtal samt att 

frambringa yttranden som är meningsfulla (Goodwin, 2000).  

I följande utdrag, (5), samtalar logoped, patient och anhörig om fettisdagen och semlor. 

Patient och anhörig berättar även om deras son som rest utomlands med sin familj. I 

sekvensen använder sig patienten av ett flertal gester för att komplettera sitt tal. 

Utdrag 5 

Samtal mellan logoped (L2) samt patient (P2) och anhörig (A2) 

01. L2: åt ni nån semla igår 
02. P2: ((tittar på eva)) 
03. A2: nä (1.0) jo= 
04. L2: =de va tisda [igår] 
05. A2:    [jo jo men de gjorde vi]ne vi hade[köpt]ja hade köpt 
06. P2:        [jo: de vet i fa:n]    [a:] 
07. A2: vi åt när vi kom från flyget 
08. P2: m: just 
09. A2: pla platsen 
10. L2: a:: 
11. P2: a just de vet du ((pekar i luften))a: 
12. L2: ha ni va å hämtade nåra= 
13. A2: =nä vi körde in dom 
14. L2: ni körde in dom 
15. A2: till växjö 
16. L2: så:= 
17. P2: =<de e g g de e däråt> ((pekar mot väggen))a [just] 
18. A2:      [henrik] och lotta  
  har [åkt] till kreta   
19.  P2:     [a:] 
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20. L2: Hh. 
21. P2: ((blinkar mot logopeden och skakar på huvudet))[du förstår] men du  
22. L2:        [a va härligt] 
23. P2: alltså där ((pekar mot väggen)) 
24. L2: m kret kreta 
25. P2: [ja:] 

 

Logopeden ställer en fråga till både patient och anhörig (rad 1) varpå patienten tittar på sin 

fru, vilket kan tolkas som att han signalerar att han vill ha stöd i kommunikationen av henne 

(rad 2). För personer med afasi kan användningen av ögonkontakt användas i syfte att bjuda 

in sin samtalspartner i de fall problem i kommunikationen uppstår (Laakso, 2003). Den 

anhöriga berättar att de köpt semlor på tisdagen på väg hem från flygplatsen (rad 5, 7 och 9) 

och patienten bekräftar den anhörigas yttrande med både tal och gest (rad 11). Logopeden 

ställer därefter en fråga (rad 12). Den anhöriga svarar på frågan och berättar att de på tisdagen 

körde sin son med familj in till flygplatsen (rad 13). Logopeden bekräftar svaret genom att 

upprepa den anhörigas yttrande (rad 14). Den anhöriga förtydligar sitt svar genom att tala om 

i vilken stad flygplatsen ligger (rad 15). Patienten försöker vidareutveckla hennes svar genom 

att peka, vilket kan tolkas som att han försöker tala om vart flygplatsen ligger (rad 17). Gester 

kan användas som ett sätt att skapa gemensamt fokus samt vidareutveckla sin samtalspartners 

uttalande (Goodwin, 2000). Den anhöriga utvecklar patientens yttrande, vilket kan ses som en 

tolkning av vad patienten har sagt (rad 18). Logopeden bekräftar (rad 20) och patienten 

blinkar och skakar på huvudet mot logopeden, vilket kan antas vara en signal på gemensam 

förståelse (rad 21) som logopeden bekräftar (rad 22). Patienten förtydligar ytterligare verbalt 

samt genom att peka (rad 23), vilket logopeden bekräftar genom en gissning (rad 24) om vad 

patienten talar om. Patienten besvarar och bekräftar logopedens gissning (rad 25). Utdraget 

tydliggör patientens behov av kommunikativ stöttning från den anhörige.  

Utdraget nedan, (6), är ett exempel på en sekvens där användande av gester förekommer såväl 

hos patient som hos logoped. Samtalet handlar om att patienten framför en önskan om ett 

större samarbete mellan olika professioner inom rehabiliteringen.  

Utdrag 6 

Samtal mellan logoped (L3) samt patient (P3)  

01. L3: men just nu går du bara hos mej va↑ 
02. P3: ja just [de] 
03. L3:         [m:](.) ((nickar)) så att= 
04. P3: <s så man ((gestikulerar med händerna)) ja tyck tycke tis::empel  
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 e:m arbettterapeut ma man ((gestikulerar att han skriver)) kun 
s::kriva bättre om> 

05. L3: m: 
06. P3: (om man hade) 
07. L3: m just de med handmotoriken å så ((skriver i luften)) 
08. P3: <a jus: just de> 
09. L3: de fin- 
10. P3: å 
11. L3: ºnä förlåtº 
12. P3: <å å så tycke ja l: l: läkarn ((viftar med handen)) också borde va  
  m: me> 

 

Logopeden ställer en fråga (rad 1) som patienten besvarar (rad 2). Logopeden inleder därefter 

ett yttrande som är ofullständigt (rad 3). Patienten avslutar logopedens tur och framför en 

önskan om att få gå hos en arbetsterapeut för att förbättra sin handmotorik för att kunna skriva 

bättre och använder sig av gester för att förstärka sitt yttrande, (rad 4) dock avslutar han inte 

sitt yttrande. Logopeden bekräftar patientens yttrande (rad 5), varpå patienten fortsätter 

komplettera sin tidigare tur (rad 6). Logopeden bekräftar att hon förstått genom att avsluta 

patientens tur samt genom att använda sig av en liknande gest, vilket kan tolkas som att hon 

speglar patientens sätt att kommunicera (rad 7). Intentionen med ett yttrande kan förstärkas 

genom exempelvis en repetition av samtalspartnerns gest (Kendon, 2000). Patienten bekräftar 

logopedens yttrande (rad 8). Logopeden tar initiativ till ett yttrande (rad 9), men blir avbruten 

av patienten (rad 10) varpå logopeden ber om ursäkt, vilket visar att hon ger ordet till 

patienten (rad 11). Patienten fortsätter att avsluta sin tidigare tur och upprepar ljudet i 

inledningen av ett ord och använder sig av en gest med handen, troligen för att försöka få 

igång sitt tal (rad 12). Utdraget visar på hur patienten utvidgar sin kommunikativa kompetens 

genom att använda sig av gester.  

Citat från samtliga deltagare baserat på intervjuer och retrospektioner 

Citaten nedan presenteras då de belyser patienternas användning av alternativa och 

kommunikativa strategier.   

En av patienterna beskriver det som att han inte direkt funderat på om han använder sig av 

alternativa sätt att kommunicera men menar på att han ibland försöker komplettera sitt tal med 

andra kommunikativa strategier. 

”jo det man försöker de e inte så mycket heller…men visst man försöker ju” 
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Den anhöriga beskriver det som att patienten har en god förmåga att använda sig av 

kompletterande kommunikationsstrategier till talet. Hon menar att när svårigheter uppstår på 

grund av den språkliga nedsättningen kan patienten hitta alternativa sätt att kommunicera. 

”karl är väldigt duktig på att rita och teckna…så där har han ju hittat strategier…så du är ju 
väldigt duktig på att hitta andra saker…tekniker för att få fram” 

”vilken tur de är att du var ju så duktig på att rita innan. Du har ju målat tavlor och så. Du 
var ju jätteduktig att rita förut också. Du till och med rita när ni skulle handla i lördags, då 
hade du till och med ritat munstycket till högtryckstvätten” 

Under en intervju med en av de andra patienterna och hans anhöriga ställdes frågan om han 

brukar använda sig av någon annan kommunikativ strategi än talet för att förmedla sig. 

Patienten har svårt att svara på frågan, varpå den anhöriga hjälper till att utveckla svaret. 

”jo men du pekar ju…om han vill prata om någonting så pekar han ju åt de hållet liksom” 

”jo men det är klart om vi hade papper och penna och du försökte skriva kanske det ginge 
lättare, det är ju nånting som vi inte har provat nånting”  

En av de andra patienterna menar att han inte använder sig av några speciella alternativa sätt 

att kommunicera, mer än att han gestikulerar ibland. Vid retrospektionen då patienten får 

tillfälle att studera sig själv i interaktion, blir han dock förvånad över att han använder sig 

väldigt mycket av gester och kroppsspråk. Han upplever även att kommunikationen fungerar 

bra. 

”samtalet, det var bättre än jag trodde…samtalet det flöt på” 

Samkonstruktion 

Samkonstruktion innebär här yttranden som åstadkommes genom kommunikativa projekt, det 

vill säga kommunikativa svårigheter i interaktionen som löses av fler än en person (Bloch & 

Beeke, 2008). Samkonstruktioner beskrivs här vidare i linje med Bockgårds (2010) definition, 

att samkonstruerade yttranden bör vara starkt pragmatiskt och syntaktiskt bundna till 

varandra. Behovet av ett kommunikativt stöd från en samtalspartner framträder genom 

analysen av samkonstruktioner.  

Utdraget nedan (7) är ett exempel på en samkonstruktion där patienten och den anhöriga 

gemensamt skapar en tur för att skapa betydelse i ett yttrande. Samtalet handlar om det 

tillfälle då patienten fick stroke utanför sitt hus.  
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Utdrag 7  

Samtal mellan patient (P1) och anhörig (A1) 

01. P1: me killen fick ta mej killen dås (xxx) hö hö höll om me runn  
 om så här ((håller sig om bröstet)) efter efter e: (.) så kommos 

((pekar bakom sig)) 
02. A1: m: 
03. P1: gick in (.) kom ((tittar på eva och skrattar)) 
04. A1: ja e: ((hostar)) e: han me hunden kom ju o [gick] 
05. P1:       [ja just det]a a 
  o då hoppa han mej e: a 

 

Patienten inleder ett yttrande (rad 1) med att tala om hur en person hjälpte honom då han fick 

en stroke utanför sitt hus och använder sig av kroppsspråk för att förstärka sitt tal, 

ordfinnandesvårigheter uppstår och den anhöriga bekräftar (rad 2), vilket kan ses som en 

signal till patienten om aktivt lyssnande (Norrby, 2004). Patienten utvecklar sitt yttrande men 

har svårt att avsluta sin tur på grund av ordmobiliseringssvårigheter (rad 3) och tittar på sin 

svärdotter och skrattar, vilket kan tolkas som en signal om att få stöttning i kommunikationen 

eller för att avdramatisera situationen. Den anhöriga bekräftar först och vidareutvecklar det 

tidigare yttrandet, troligen som en gissning av vad patienten menade (rad 4). Samkonstruktion 

kan förekomma i olika former, det kan exempelvis handla om att en samtalsdeltagare framför 

gissningar som kan accepteras eller förkastas (Laakso 2003; Laakso & Klippi 1999). Patienten 

bekräftar gissningen (rad 5). Detta kan ses som ett samarbete i samtalet på så vis att 

samtalspartnern avslutar den tur som tillhör personen med en kommunikativ nedsättning och 

gör det möjligt för denne person att uppvisa kompetens då personen hade för avsikt att 

producera ett yttrande (Bloch & Beeke, 2008).  

I nedanstående utdrag (8), sker en samkonstruktion i form av en gissningssekvens mellan 

samtalsdeltagarna. I sekvensen sitter patienten och den anhöriga och fikar och patienten 

inleder samtalet med att peka på ett föremål och gör sin samtalspartner uppmärksam på 

föremålet. 

Utdrag 8 

Samtal mellan patient (P2) och anhörig (A2) 

01. P2: se där ((pekar mot fönstret))(4,0) där 
02. A2: utanför↑ 
03. P2: nae (.) där där((pekar mot fönstret och lutar sig mot  
  eva))ser ru dä 
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04. A2: ºstolenº 
05. P2: A: (.) [där]((pekar))ae 
06. A2:        [björken]nåt inne på skrivborde↑= 
07. P2: =a↓ 
08. A2: ((tuggar)) (1,0) m: (2,0) står en ängel på en högtalare= 
09. P2: ja↑ (.) just [de] 
10. A2:     [m:] (2,0) den du mena 
11. P2: ja: 

 

Patienten inleder sekvensen med att påkalla samtalspartnerns uppmärksamhet och använder 

sig av gest genom att peka för att förstärka sitt verbala tal (rad 1). Den anhöriga svarar i form 

av gissning (rad 2) som avvisas av patienten (rad 3) som fortsätter att peka för att komplettera 

sitt tal. Den anhöriga gör en ytterligare gissning (rad 4), vilken delvis bekräftas av patienten, 

men patienten fortsätter påkalla uppmärksamheten genom att peka (rad 5). Den anhöriga gör 

ytterligare en gissning (rad 6), vilken bekräftas av patienten (rad 7). Att gemensamt 

konstruera turer är ett sätt för samtalsdeltagarna att orientera sig mot karaktäristiska drag som 

gäller för organisationen av turer (Bloch & Beeke, 2008).  Exempelvis kan samkonstruktion 

handla om att en samtalsdeltagare kan framföra gissningar som sedan kan accepteras eller 

förkastas (Laakso 2003; Laakso & Klippi 1999). 

I nedanstående utdrag (9), konstruerar logoped och patient gemensamt en tur, vilket är ett 

exempel på samkonstruktion (Bloch & Beeke, 2008). Samtalet handlar om att patienten vill 

förbättra sitt tal.  

Utdrag 9  

Samtal mellan logoped (L3) och patient (P3) 

01. P3: <j: ja ((viftar med handen)) j:a vill ju p prata (.)  
  obehindrat [eller]> ((viftar med handen)) 
02. L3:   [m:] 
03. P3: men e: ((skakar på handen)) (.) <de bi kvar tror ja> 
04. L3: m:(.) du känner de nu att (.) att→ 
05. P3: nu e de dags att→ ((skakar på händerna)) 
06. L3: m: 
07. P3: <bö börja prata orden dentligt tyck tycke [ja]> 
08. L3:       [m:] 

 

Patienten beskriver sina talsvårigheter (rad 1 och 3), men de ordmobiliseringssvårigheter som 

patienten har leder till en ofullständig tur (rad 3), varpå logopeden gör en gissning (rad 4) i 

form av ett yttrande som inte är helt fullständigt. Patienten bekräftar logopedens yttrande 
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genom att avsluta hennes tur (rad 5 och 7). Logopeden bekräftar igen att hon har förstått (rad 

8). Samkonstruktion kan handla om ett samarbete i konversationen på så vis att 

samtalspartnern avslutar de turer som tillhör personen med den kommunikativa nedsättningen 

(Bloch & Beeke, 2008). I exemplet ovan är det dock patienten som får möjligheten att avsluta 

turen. 

Citat från samtliga deltagare baserat på intervjuer och retrospektioner 

Nedanstående citat kan relateras till ovanstående utdrag av samkonstruktioner, då de beskriver 

patienten och samtalspartnerns kommunikativa samarbete. 

En av logopederna menar att hennes patient och den anhöriga har ett fungerande samarbete då 

de kommunicerar.  

”alltså jag tycker dom är väldigt exemplariska. Just att dom följer varandra väldigt fint. Det 
beskriver ju det som jag har sett också, hur jag har tyckt att dom har funkat i samtal. Dom 
stöttar varandra så mycket i kommunikationen. Dom känns väldigt naturliga. Dom är vana att 
sitta och prata”	  

Ytterligare en av logopederna lyfter fram den goda förmåga som hennes patient och dennes 

anhöriga har gällande att samarbeta i kommunikationen vid de tillfällen då patienten har svårt 

att finna rätt ord eller då andra kommunikativa svårigheter uppstår.  

 ”det här tycker jag är fantastiskt och det här är ju inte ett tillfälle utan så här är det ju tycker 
jag alltid i samspelet mellan er två, Olle säger någonting och Eva försöker komma fram till 
och du svarar nej nej nej och så säger du något annat och så säger du nej och så säger du 
något och så säger du ja ja och så kommer ni överens om vad det var” 

En av logopederna poängterar vikten av att det kommunikativa ansvaret inte enbart bör ligga 

på patienten, utan att omgivningen behöver anpassa sig till personen som har den 

kommunikativa nedsättningen.  

”..det här med omgivningens ansvar..att du kämpar ju på så gott du kan och har gjort stora 
framsteg, sen måste ju på något sätt omgivningen anpassa sig lite efter dig också..om det är 
det här med långsamheten i talet, kan det inte vara viktigare att vänta in lite om det ändå går 
att förstå vad du säger” 

Återkoppling 

Återkopplingar beskrivs här som de olika insatser från den som innehar lyssnarrollen i ett 

samtal, som kan bestå i både verbala och icke-verbala inlägg i interaktionen (Duncan & Fiske, 
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1977; Nettelbladt & Håkansson, 1990). Återkopplingar har i analysen åskådliggjort ett behov 

i interaktionen mellan patient och övriga samtalsdeltagare att uppnå en gemensam förståelse. 

Behovet av att klargöra patientens yttrande ligger hos samtalspartnern och det även är denna 

person som har störst kommunikativa möjligheter att komplettera och tydliggöra ofullständiga 

yttranden. Därmed blir samtalspartnern av stor betydelse för personen med den 

kommunikativa nedsättningen.  

Utdraget nedan (10), är en sekvens ur behandling hos logoped. Patient och logoped tränar 

tillsammans på ord ur LET-materialet och berättande med hjälp av tematisk bildserie. I 

sekvensen sker återkoppling i form av verbala yttranden av främst logopeden men även av 

patienten. 

Utdrag 10  

Samtal mellan logoped (L1) patient (P1)  

01. P1: på ett svårt här men de ligger här å ba grejer e: e el de  
  där((pekar på arbetsbladet)) 
02. L1:  m: man eldar där ja= 
03. P1: =a: en plaj en plajer me vatten vatten  
04. L1: m:= 
05. P1: s s svitta på ren då ((skakar med handen)) 
06. L1: [just de] en spann [me] vatten 
07. P1: [a: a:]        [m:] a 
08. L1: som man slänger på där= 
09. P1: =va heder va re heter rom va heter dom e:     
10. L1: m: 
11. P1: finnarna finnarna asså 
12. L1: finnarna ja= ((pekar på karl)) 
13. P1: =ja va heter fi va heter han↑ 
14. L1: <bastu> 
15. P1: ja: dafusta a du du a: bru brukar säga (dom dä ju som dom ha  
  de) a: 
16: L1: a: 

Sekvensen inleds med att patienten beskriver en bild (rad 1) och benämningssvårigheter 

uppstår. Logopeden svarar och bekräftar patientens yttrande genom att upprepa målordet 

korrekt (rad 2). Patienten beskriver bilden vidare (rad 3) och det sker utbyten av ord och ljud. 

Logopeden återkopplar med ett kort yttrande (rad 4), vilket kan tolkas som att patienten ska 

fortsätta tala. Småord som ”mm” och ”ja” kan användas för att visa på ett aktivt lyssnande och 

som fortsättningssignaler (Norrby, 1996). Patienten fortsätter beskriva bilden och ljud- och 

ordutbyten sker (rad 5), vilket logopeden bekräftar genom att upprepa och komplettera 

patientens yttrande (rad 6). Patienten återkopplar (rad 7) genom att bekräfta logopedens 
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yttrande, varpå logopeden avslutar sin tur (rad 8). Patienten ställer en fråga till logopeden, 

vilken inte är helt fullständig (rad 9). Logopeden återkopplar med ett kort yttrande som även 

här kan ses som en fortsättningssignal (rad 10). Patienten vidareutvecklar sin fråga (rad 11) 

och logopeden bekräftar med att upprepa patientens yttrande samt genom att peka på honom 

(rad 12), vilket också kan tolkas som en signal att fortsätta tala. Patienten upprepar sin fråga 

dock med ett enstaka ordutbyte (rad 13) och logopeden svarar och bekräftar patientens fråga 

genom att uttala målordet på bilden (rad 14). Patienten återkopplar genom att upprepa 

logopedens svar, dock med ljudutbyten (rad 15). Logopeden avslutar sekvensen genom att 

bekräfta patientens yttrande (rad 16). Återkopplingar kan vara både icke-verbala så som 

nickningar och huvudskakningar men även i form av verbala yttranden som ”mhm”, ”ja”, 

”nä”. Verbala yttranden kan också förekomma i form av kompletteringar och upprepningar av 

vad talaren sagt samt frågor för att klargöra (Duncan & Fiske, 1977). 

Nedanstående utdrag (11), är ett exempel på återkoppling i form av kompletteringar av 

patientens yttranden. Samtalet handlar om vad patienten tycker om logopedbehandlingen.  

Utdrag 11  

Samtal mellan författaren (S) och patient (P2) samt anhörig (A2) 

01. S: e de e de bra o träna på ord [som är svårt] å säga  
02. P2:          [ja: ja:] ja: 
03. S: a: 
04. P2: just de 
05. S: m: 
06. P2: du vet de ((pekar på pannan))(de här) (.) å sen pip↑ å sen (.) där  
  ((pekar på ena sidan av pannan)) 
07. S: ja: du har ordet där  
08. P2: a: ja 
09. S: så äre [svårt o så äre] få tag på 
10. P2:        [ja ja ja]ja just de 
11. S: m: 

 

Sekvensen inleds med att en av samtalsdeltagarna ställer en fråga (rad 1). Patienten besvarar 

frågan (rad 2), vilket följs av att samtalsdeltagarna bekräftar varandra genom korta yttranden 

(rad 3, 4 och 5). Patienten tar därefter initiativ till att utveckla sitt svar (rad 6) men de 

expressiva svårigheter som patienten har resulterar i benämningssvårigheter och han använder 

sig av gester för att förstärka sitt verbala tal. Den andra samtalsdeltagaren återkopplar detta 

(rad 7) genom att komplettera patientens yttrande, vilket kan ses som en gissning av vad 

patientens intention med sitt yttrande var. Patienten återkopplar och bekräftar (rad 8), varpå 
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samtalspartnern gör en ytterligare gissning (rad 9) av patientens tidigare ofullständiga tur. 

Patienten bekräftar åter igen den andra samtalsdeltagarens tolkning (rad 10). Att komplettera 

yttranden kan vara ett sätt att klargöra vad som sägs (Duncan & Fiske, 1977). I detta fall görs 

en tolkning av patientens yttranden utifrån de ord och gester han använder sig av i sin 

kommunikation.  

Nedanstående utdrag (12), är ett samtal kring var patienten har bott och studerat när han var 

yngre.  

Utdrag 12 

Samtal mellan författarna (I) och (S) och patient (P3)  

01. P3: <sen e e:: (.) ((viftar med ett finger))s:: e: stack e därifrån  
  till s:tockholms universitet å började l l läsa>  
02.  (2,0) 
03. I: m: 
04. P3: <och e: (.) träffa frugan där> 
05. I: ja↑ 
06. P3: <då f f flytta vi till mö mö mön mönsterås tillsammans> 
07. I: ja: 
08. S: m: 
09. I: ni flyttade tillbaks dit= 
10. P3: =ja just de 
11: I: m: 

 

I inledningen av sekvensen så berättar patienten om när han flyttade till Stockholm för att 

studera och då träffade sin fru (rad 1 och 3) med ett något förlångsammat tal med vissa 

ljudupprepningar. En av författarna återkopplar med korta yttranden, vilket kan tolkas som 

fortsättningssignaler (rad 3 och 5). Patienten vidareutvecklar samtalsämnet (rad 6), vilket 

återkopplas av båda författarna (rad 7 och 8). Ytterligare återkoppling förekommer då en av 

författarna ställer en fråga (rad 9), som kan tolkas som ett försök att klargöra patientens 

yttrande men även som en signal om aktivt lyssnande (Nettelbladt & Håkansson, 1990). 

Övriga citat från samtliga deltagare baserat på intervjuer och retrospektioner 

Nedanstående citat har ingen relation till ovanstående utdrag. De presenteras som övriga citat 

i syfte att lyfta fram åsikter från deltagarna kring behandlingsinnehåll samt intensiteten av 

behandlingen.   
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Vid en retrospektion nämner en patient att han gärna skulle vilja ha mer behandling och få 

träna mer på språkliga uppgifter och verkar även vara positiv till att få träna mer hemma.  

”de skulle va mycke mer..de e för lite, kort bara en timme” 

Vid det tillfälle då en av logopederna vid retrospektionen får se sin patient på film i sitt hem 

upplever hon att det går mycket bra för patienten att kommunicera i den vardagliga miljön. 

Hon anser att logopeder bör ha ett helhetstänkande kring den kommunikativa förmågan både i 

behandlingen men även i hur den fungerar i hemmiljö. Hon anser också att det borde finnas 

fler logopeder inom kommunen bland annat för att implementera kommunikationshjälpmedel 

i hemmet och för att patienten ska få tillgång till mer behandling. 

”…ha med någon som hjälper till att föra in det som man gör hos logopeden i patientens 
vardag. Det skulle behövas mer logopeder i kommunen för att få in 
kommunikationshjälpmedel i hemmen tex…för många gånger blir det en bedömning och hör 
av dig, de får knappt någon behandling eller bara info till anhöriga” 

En av de andra logopederna menar även att det skulle vara fördelaktigt att kunna arbeta med 

kommunikationen i hemmet, precis så som andra yrkesgrupper arbetar, att miljöanpassa efter 

individens kommunikativa behov. 

”…man önska ju att man kunde och det är ju egentligen bara att göra jag bestämmer ju själv 
att åka hem sedan när patienten kommer hem och följa med in och se, jag menar sjukgymnast, 
arbetsterapeut följer med hem och kollar att det fungerar innan de ska hem och försöker 
anpassa miljön men vi behöver ju också som logopeder anpassa miljön…” 

En av patienterna uttrycker vid retrospektionen att han upplever det positivt att se sig själv på 

film. Patienten menar att det är givande i träningssyfte att se konkret de förbättringar som 

skett under behandlingens gång. 

”de va bra o se…jo det gjorde det…det kändes bra…och det lät ganska bra tycker jag” 

Logopeden instämmer i det att patienten får se sig själv på film med jämna mellanrum är en 

viktig del i behandlingen och berättar att de tillsammans innan retrospektionen i föreliggande 

studie hade talat om momentet som en del av träningen. 
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Diskussion 

Sammanfattande diskussion 

Vad gäller samtliga tre patienter som deltar i studien är den logopediska behandlingen 

inledningsvis till största delen symtombaserad, till viss del i utredande syfte för att undersöka 

vad vidare behandling skulle kunna bestå av. Ett övergripande syfte med behandlingen i 

samtliga tre fall är dock att förbättra patienternas vardagliga kommunikation, vilket även 

inkluderar deras kommunikation med anhöriga. Trots att de tre deltagande patienterna har 

skilda språkliga svårigheter eller talsvårigheter, har det ändå framkommit att de har liknande 

kommunikativa behov samt liknande alternativa sätt att kommunicera på då problem uppstår i 

interaktion med andra. Reparationer har belyst ett behov hos deltagande patienter av ett 

kommunikativt stöd av en samtalspartner för att reparera kommunikativa sammanbrott och på 

så vis uppnå gemensam förståelse. I analysen har det visat sig att användningen av alternativa 

och kompletterande sätt att kommunicera exemplifierar ett behov hos deltagande patienter av 

att förstärka sin språk-eller talförmåga. Samkonstruktioner är ytterligare ett fenomen som har 

visat att de deltagande patienterna har ett behov av en samtalspartner som ett kommunikativt 

stöd. Slutligen så har förekomsten av återkopplingar visat på ett behov i interaktionen att 

klargöra otydligheter samt för att öka samförståelsen, vilken kan underlättas av en 

kommunikativt kompetent samtalspartner. Samtliga tre logopeder som deltar i föreliggande 

studie arbetar utifrån en kombinerad form av interventionsinriktning som fokuserar både på 

symtomen i sig och på dess konsekvenser i patienternas vardag. Vad gäller patienternas behov 

av att kunna använda sig av alternativa och kompletterande sätt att kommunicera, kan 

behandlingen sägas relatera till deras vardagliga kommunikativa behov då alternativa och 

kompletterande kommunikationshjälpmedel är en del av behandlingen för två av patienterna. I 

dessa två fall har logopederna även betonat användningen av kommunikationshjälpmedel som 

ett sätt att förbättra patienternas kommunikation med anhöriga. I samtliga tre fall är de 

anhöriga dock inte direkt involverade i behandlingen, vilket kan visa på en diskrepans mellan 

behandling och ett kommunikativt behov hos samtliga tre patienter i form av en 

samtalspartner som kommunikativt stöd. I föreliggande studie har det framkommit att 

anhöriga till patienterna med en kommunikativ nedsättning spelar en viktig roll som 

samtalspartners, framför allt som en tillgång för patienten i de fall problemkällor uppstår i 

interaktionen. I studien av Blom Johansson et al., (2012) har det framkommit att faktorer som 

attityd och kunskap kring afasi hos samtalspartnern är av betydelse för att underlätta 
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interaktionen. I ett flertal studier har det även framkommit att utbildning av samtalspartners i 

kommunikativa strategier bör vara en integrerad del av behandling, både vid afasi (Wilkinson 

& Wielart, 2012) och vid dysartri (Blom Johansson et al., 2012). Då både resultatet i 

föreliggande studie och tidigare forskning (Parr, Byng, Gilping och Ireland,1997; Blom 

Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012) visar på att en samtalspartner har en betydande roll 

för en välfungerande kommunikation tillsammans med personer med 

kommunikationsnedsättningar, blir det relevant att förutom att involvera anhöriga i 

intervention, även involvera ytterligare personer som finns i patientens omgivning. Om 

logopeden som ansvarar för behandlingen även stöttar och tränar patienten i att ta hjälp av 

andra personer, exempelvis i reparationsarbete eller samkonstruktion, skulle patientens 

kommunikation kunna underlättas.  SCA är en metod som används i syfte att träna 

konversationspartnern (Kagan, 1998) och kan i relation till deltagande patienters behov av en 

samtalspartner vara fördelaktig att använda i behandling.  

Utifrån deltagarnas reflektioner kring sitt tal eller sin språkförmåga har det visat sig att 

relationen mellan svårighetsgrad av kommunikativ nedsättning och den egna upplevelsen av 

påverkan på delaktighet inte går hand i hand, en lättare kommunikativ begränsning kan 

innebära en större upplevelse av begränsad social delaktighet och vice versa. I en tidigare 

studie (Blom Johansson et al., 2012), beskriver personer med en kommunikativ nedsättning 

att de upplever ett ansvar för att kommunikationen ska fungera på grund av att det är de själva 

som kan orsaka problem i samtalet till följd av sina svårigheter. I föreliggande studie har det 

framkommit liknande upplevelser hos en av deltagarna. 

De möjligheter som logopederna ger till patienterna att påverka innehållet i behandlingen ser 

något olika ut, dock med det gemensamma syftet att ge patienterna möjlighet att påverka trots 

sina kommunikativa svårigheter.  Att engagera patienten i utformning av mål med behandling 

relaterar till de politiska direktiv som främjar självbestämmande och patientfokuserad vård 

(Coulter, 2002). Några av patienterna har dock antingen själva tagit initiativ till en förlängd 

behandling eller betonat att de önskar en mer intensiv träning. I och med att en intensiv 

behandling har visat sig vara effektiv för ett bättre resultat kan en låg förekomst av erbjuden 

behandling vara problematisk (Bhogal, Teasell & Speechley, 2003).  
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Metoddiskussion 

Metoden i föreliggande studie har utgått från samtalsanalytiska principer för att belysa 

kommunikativa behov hos deltagande patienter. Syftet med de vardagliga samtalen var 

ursprungligen att de skulle spelas in i hemmiljö för samtliga deltagare. För två av deltagarna 

gick det inte att genomföra filminspelning hemma, vilket resulterade i att filminspelning fick 

utföras på logopedmottagningen. Att filma ett vardagssamtal i sjukhusmiljö kan ha påverkat 

dess struktur och innehåll. För en av patienterna spelades det vardagliga samtalet in 

tillsammans med uppsatsförfattarna på logopedmottagningen, då möjlighet att filma patient 

med anhörig i hemmet inte gick att genomföra. För att skapa ett så naturligt samtal som 

möjligt, togs vardagliga samtalsämnen upp. Då uppsatsförfattarna inte är personer som ingår i 

patientens vardagliga miljö kan det ha påverkat naturligheten i samtalet. För de övriga två 

patienterna som fick samtala med en anhörig i ett vardagligt samtal, valde uppsatsförfattarna 

däremot att lämna rummet när videoinspelningarna skedde för att underlätta för deltagarna. 

Samtliga deltagare kan ha blivit påverkade av videokamerans närvaro. Uppsatsförfattarna 

upplevde dock att deltagarna inte var berörda av videokamerans närvaro när samtalet väl 

kommit igång.  

Som tidigare nämnts har urvalet av patienter gjorts av de medverkande logopederna utifrån 

inklusionskriteriet att de har diagnosen afasi, tilläggsdiagnoser var dock även acceptabelt. 

Initialt uppstod det svårigheter att rekrytera deltagare till studien, vilket delvis berodde på en 

brist av patienter i behandling. På grund av svårigheterna att hitta deltagare utvidgades 

upptagningsområdet från att endast gälla östergötland till att inkludera fler län. En av de tre 

deltagarna i föreliggande studie har en lätt afasi men främst dysartriska svårigheter. 

Behandlingen för patienten består av talträning. Då patienten dock faller under 

inklusionskriteriet samt var positiv till medverkan, har fokus i studien flyttats något från 

enbart kommunikativa svårigheter vid afasi till att även fokusera på svårigheter som kan 

uppstå vid dysartri. Att en av de deltagande patienterna främst har dysartriska svårigheter 

påverkade till viss del syftet med studien och därmed även relevant bakgrundsfakta. Dock har 

det i resultatet av analysen framkommit fenomen som belyst liknande kommunikativa behov, 

oavsett om patienten har afasi eller främst dysartri. 

CA är en användbar metod för att studera naturlig interaktion (Hutchby & Woofitt, 2008). De 

fenomen och utdrag som presenteras i analysen har författarna valt ut utifrån studiens syfte, 

vilket innebar att beskriva kommunikativa behov hos deltagande patienter. CA är en metod 



	  

42 

	  

som kan användas inom logopedisk behandling för att undersöka interaktionsmönster mellan 

patienter och anhöriga i en vardaglig miljö. Att tillsammans med patient och anhörig titta på 

deras gemensamma kommunikation kan också vara en del av logopedisk behandling för att 

medvetandegöra interaktionsmönster dem emellan (Lock et al., 2001). Syftet med 

retrospektionerna har varit att medvetandegöra mönster i interaktionen. Gemensamt syfte för 

både retrospektioner och intervjuer har vidare varit att ge ett patient- och anhörigperspektiv, 

vilket är förenligt med studiens syfte. Samtliga deltagare har uttryckt en positiv känsla av att 

få se samtalen på film, bland annat har två av logopederna uttryckt att det skulle vara 

användbart vid behandling som ett sätt att utvärdera eventuella förbättringar. En av 

logopederna har också uttryckt att det var positivt att få se patientens kommunikation med 

anhöriga i hemmiljö. Retrospektionerna resulterade även i gemensam diskussion mellan 

logoped, anhörig och patient kring behandlingens innehåll och syfte. 

Slutsatser 

En slutsats som kan dras är att de kommunikativa behov som belyses med hjälp av 

samtalsanalys kan utgöra en grund för målsättning med logopedisk behandling för samtliga 

tre patienter. Exempelvis kan behovet att använda sig av alternativa sätt att kommunicera 

uppfyllas genom implementering av AKK-hjälpmedel. Vidare kan behovet av en 

samtalspartner som ett kommunikativt stöd även det utgöra mål för den logopediska 

behandlingen. I föreliggande studie visas att logopedisk behandling till stor del baseras på 

patientens vardagliga kommunikativa behov, trots att det finns en brist på testmaterial eller 

material i utvärderingssyfte vad gäller funktionell kommunikation i vardagen. Vidare dras 

slutsatsen att det dock finns ett behov av att involvera samtalspartners som finns i patienternas 

omgivning som en del av behandlingen. Det vore även av betydelse att behandlingen syftar 

till att stötta patienterna i att ta hjälp av en samtalspartner då kommunikativa svårigheter 

uppstår i interaktionen. För att underlätta det logopediska arbetet med att förbättra patientens 

kommunikativa svårigheter i vardagen bör medverkande logopeder ha möjlighet att arbeta i 

patientens hemmiljö i större utsträckning. Retrospektioner har i föreliggande studie visat sig 

vara användbara i syfte att uppmärksamma kommunikativa behov i vardagen samt i att 

utvärdera logopedisk behandling. Retrospektionerna har även visat sig gynna en öppen dialog 

mellan logoped, patient och anhörig gällande innehåll och syfte med behandling. 
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Framtida studier 

I framtida studier kan det vara intressant att fortsätta studera interaktion i vardagen för 

personer med kommunikativa nedsättningar. Bland annat kan det vara intressant att studera 

hur motoriska nedsättningar efter en förvärvad hjärnskada kan påverka patientens 

kommunikativa möjligheter i vardagen. Det kan även vara av intresse att studera 

kommunikativa behov hos personer med andra neurologopediska diagnoser, som exempelvis 

vid demens, Parkinson och ALS. Vidare vore det intressant att i framtida studier av 

logopedisk behandling fortsätta ha ett patient- och anhörigperspektiv samt att studera hur den 

anhöriges delaktighet i behandlingen påverkar dess utfall. 
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BILAGA 1 Intervjuguide- patient 
 
Språklig förmåga: 
 
Vilken är den största skillnaden när det gäller språk och tal nu jämfört med innan du blev 
sjuk? 
 
Kan du beskriva dina svårigheter så detaljerat som möjligt? 
 
Är det något särskilt i språket du tycker är svårt? T ex vissa ljud eller vissa ord? 
 
Vad fungerar bättre? 
 
Ickeverbal förmåga: 
 
Har ditt sätt att använda gester förändrats sedan du blev sjuk? 
 
Kan du använda gester istället för tal när du har svårt att till exempel hitta ord? 
 
Interaktionsförmåga: 
 
Har dina möjligheter att samtala med andra ändrat sig efter att du blev sjuk? 
 
I vilka situationer fungerar din kommunikation som bäst? 
 
I vilka situationer fungerar din kommunikation som sämst? 
 
Händer det att du inte kan göra dig förstådd eller att du inte kan förmedla det du vill?  
 
Vad gör du då? 
 
Händer det att du inte förstår vad som sägs till dig? 
 
Vad gör du i så fall? 
 
Tar du själv initiativ till samtal? 
 
Kan du ta upp egna samtalsämnen? 
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BILAGA 2 Intervjuguide- anhörig 
 
Språklig förmåga: 
 
Vilken är den största skillnaden när det gäller språk och tal nu jämfört med innan din anhörige 
blev sjuk? 
 
Kan du beskriva hans/hennes svårigheter så detaljerat som möjligt? 
 
Är det något särskilt i språket du tycker är svårt för din anhörige? T ex vissa ljud eller vissa 
ord? 
 
Vad fungerar bättre? 
 
Ickeverbal förmåga: 
 
Har hans/hennes sätt att använda gester förändrats sedan han/hon blev sjuk? 
 
Kan han/hon använda gester istället för tal när han/hon har svårt att t ex hitta ord? 
 
Interaktionsförmåga: 
 
Har din anhöriges möjligheter att samtala med andra ändrat sig efter att han/hon blev sjuk? 
 
I vilka situationer fungerar din anhöriges kommunikation som bäst? 
 
I vilka situationer fungerar hans/hennes kommunikation som sämst? 
 
Händer det att han/hon inte kan göra sig förstådd eller att han/hon inte kan förmedla det 
hon/hon vill?  
 
Vad gör ni då? 
 
Händer det att din anhörige inte förstår vad som sägs till honom/henne? 
 
Vad gör ni i så fall? 
 
Tar han/hon själv initiativ till samtal? 
 
Kan han/hon ta upp egna samtalsämnen? 
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BILAGA 3 Intervjuguide- logoped 

 

1. Med vilka typer av undersökningar kartläggs vardagskommunikation? 
2. På vilket sätt sker målsättningen med interventionen? Vad grundar sig 

interventionen/behandlingen på? Vad gör du i interventionen och varför? 
3. Hur prioriterar du när du exempelvis sätter upp delmål för behandlingen? 
4. Vad är patientens styrkor vad gäller språkförmågan? Hur gör du för att få fram dessa? 
5. Kan du beskriva patientens interaktionsförmåga? Tar patienten initiativ till samtal? 

Kan patienten t.ex. ta upp egna samtalsämnen? Förekommer strategier för att hantera 
missförstånd? 

6. På vilket sätt har patienten möjlighet att påverka behandlingsupplägget? 
7. På viket sätt kan patientens anhöriga bli delaktiga i behandlingen?  
8. Hur överförs behandlingens målsättning till patientens vardagsliv? 
9. Hur utvärderas interventionen vid afasi? 
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BILAGA 4 Transkriptionsnyckel 
 
Hutchby, I. & Wooffitt, R. (2008). Conversation analysis: Principles, practices and 
applications. Cambridge: Polity Press, 2 uppl. 

Norrby, C. (2004). Samtalsanalys- så gör vi när vi pratar. Lund: Studentlitteratur. 

 

(.) paus under 0,5 sek, mikropaus 

(0,6) paus mätt med tiondels sekund 

Vansinnigt emfatiskt tryck (stryks under eller kursiveras) 

Va:nsinnigt Förlängning av föregående ljud 

Va:::nsinnigt Ytterligare förlängning 

Fan- avbrutet ord 

[] överlappande tal 

= laching dvs yttranden sammanbundna utan paus 

ºvansinnigtº sägs med svag röst 

VANSINNIGT sägs med högre röst än normalt 

((buller)) metakommentarer 

*vansinne* sägs med skrattande röst 

.ord.hja inandning föregår ord 

^hmm^ sägs med legatouttal (glidande uttal) 

Hh .hh utandning resp. inandning 

(vansinne) osäker transkription 

(x) (xx) (xxx) omöjligt att höra 

<vansinne> långsammare takt än vanligt 

>vansinne< snabbare takt än vanligt 

→ det kommer mera 

↑ stigande ton 

↓ tydligt fallande ton 

 

 



	  

55 

	  

 

BILAGA 5 

Medgivandeblankett för deltagande patienter 

Interaktion och intervention 
- personer med afasi i vardagliga och kliniska samtal 

 
Ovanstående studie genomförs av logopedstudenterna Sarah Weström och Isabelle Örneholm, 
från Linköpings universitet och är en del av ett större forskningsprojekt. Handledare för 
studien är Christina Samuelsson, institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE).  I 
studien är vi intresserade av att undersöka hur personer med språkliga svårigheter 
kommunicerar i vardagliga situationer samt av hur man arbetar med språkliga problem i 
logopedbehandling. Vi skulle vilja träffa dig vid några tillfällen vid respektive 
logopedmottagning samt i vardagliga situationer i din vanliga miljö. Vi kommer att filma dig 
när du pratar med en anhörig och när du får behandling av en logoped. Vi och ansvarig 
forskare kommer sedan att titta på delar av filmerna tillsammans med dig och din logoped 
samt eventuellt din anhöriga och delge er de huvudsakliga dragen av vår analys. I samband 
med projektet kommer vi även att intervjua dig om dina kommunikativa behov samt om dina 
upplevelser av logopedbehandlingen. 
 
Vi hoppas att denna studie ska öka kunskapen om hur man kan identifiera kommunikativa 
behov och arbeta med dessa i logopedisk behandling. Detta kan i sin tur förbättra 
individanpassningen av den träning som ges av logopeder till personer med språkliga 
problem. Någon direkt språkträning kommer inte att ske inom ramen för projektet utan du 
fortsätter din behandling hos ordinarie logoped. 
 
Medverkan i undersökningen är helt ofarlig. Om du blir trött kan inspelningen fortsätta vid ett 
annat tillfälle. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan att det påverkar din 
behandling hos logoped eller på något annat sätt.  
 
Vi kommer att lyssna och titta på filmerna och anteckna det som sägs för fortsatta analyser. 
Endast de av oss som är direkt engagerade i denna forskning kommer att ha tillgång till 
materialet. Korta sekvenser kan komma att visas vid redovisning studien samt i mindre 
forskargrupper. Alla uppgifter om dig avidentifieras och du kommer att ges ett kodnamn som 
genomgående kommer att användas i studien. Resultatet kommer att redovisas i en 
magisteruppsats vid Linköpings Universitet, som publiceras via e-press. Resultatet kan 
eventuellt komma att publiceras i vetenskapliga artiklar.  
 
Vi svarar gärna på frågor som rör studien: 
 
Sarah Weström  Isabelle Örneholm 
Tel: xxx  Tel: xxx  
E-post: xxx  E-post : xxx  
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Handledare: Christina Samuelsson 
Tel: xxx 
 
 
 
Deltagares namn: ……………………………………………………  
 
Personnummer: ……………………………………………………... 
 
 
Tel …………….................................................. 
 
Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i studien ”Interaktion och 
intervention – personer med afasi i vardagliga och kliniska samtal”. Ansvarig logoped har 
förklarat målsättningen med undersökningen för mig och i vilken utsträckning jag ska delta. 
Jag är medveten om att jag kan avbryta undersökningen utan att det på något sätt påverkar 
min behandling. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Deltagarens namnteckning Ort och datum 
 
 
Jag godkänner även att inspelningarna får användas vid presentationen av den färdiga 
uppsatsen, där endast personer som är involverade i examinationen deltar. 
 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Deltagarens namnteckning Ort och datum 
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BILAGA 6 

Medgivandeblankett för deltagande logopeder 

Interaktion och intervention 
- personer med afasi i vardagliga och kliniska samtal 

 

Ovanstående studie genomförs av logopedstudenterna Sarah Weström och Isabelle Örneholm, 
från Linköpings universitet och är en del av ett större forskningsprojekt. Handledare till 
studien är Christina Samuelsson, institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE). I 
studien är vi intresserade av att undersöka hur personer med språkliga svårigheter 
kommunicerar i vardagliga situationer samt av hur man arbetar med språkliga problem i 
logopedbehandling. Studiens övergripande syfte är att öka kunskapen om hur man kan 
identifiera kommunikativa behov i vardagen och arbeta med dem i logopedisk behandling. 
Detta kan i sin tur förbättra individanpassningen av den träning som ges av logopeder till 
personer med språkliga problem. 

Vi skulle vilja filma dig vid några tillfällen i behandlingssamtal med en patient. Vi och 
ansvarig forskare kommer sedan att titta på delar av filmerna tillsammans med dig och 
patienten, samt eventuella anhöriga och delge er de huvudsakliga dragen av vår analys. I 
samband med projektet kommer vi även att intervjua dig om den behandling du bedriver. 
Du kan när som helst under datainsamlingen avbryta deltagandet i studien. 
 
Vi kommer att studera filmerna och transkribera det som sägs för fortsatta analyser. Endast de 
av oss som är direkt engagerade i forskningen kommer att ha tillgång till materialet. Korta 
sekvenser kan komma att visas vid redovisning av studien samt i mindre forskargrupper. Alla 
uppgifter om deltagarna avidentifieras och deltagarna kommer att ges kodnamn som 
genomgående kommer att användas i studien. Resultatet kommer att redovisas i en 
magisteruppsats vid Linköpings Universitet, som publiceras via e-press. Resultatet kan eventuellt 
komma att publiceras i vetenskapliga artiklar. 
 
Vi svarar gärna på frågor som rör studien: 
 
Sarah Weström  Isabelle Örneholm 
Tel: xxx  Tel: xxx  
E-post: xxx  E-post : xxx  
 
Handledare: Christina Samuelsson 
Tel: xxx 
 
Logopedens namn:…………………………………………………………….. 
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Tel:....................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i studien ”Interaktion och 
intervention – personer med afasi i vardagliga och kliniska samtal”.	   Jag har förklarat 
målsättningen med undersökningen för deltagande patient och i vilken utsträckning denne ska 
delta. Jag är införstådd med att patienten har rätt att avbryta inspelningen om denne önskar.  
 
…………………………………………. ………………………….. 
Logopedens namnteckning Ort och datum 
 
Jag godkänner även att inspelningarna får användas vid presentationen av den färdiga 
uppsatsen, där endast personer som är involverade i examinationen deltar. 
 
…………………………………………. ………………………….. 
Logopedens namnteckning Ort och datum 
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BILAGA 7 

Medgivandeblankett till anhörig 

Interaktion och intervention 
- personer med afasi i vardagliga och kliniska samtal 

 

Ovanstående studie genomförs av logopedstudenterna Sarah Weström och Isabelle Örneholm, 
från Linköpings universitet och är en del av ett större forskningsprojekt. Handledare till 
studien är Christina Samuelsson, institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE). 
Studien syftar till att öka kunskapen om hur personer med språkliga svårigheter kan 
kommunicera med personer i omgivningen. Vi är därför intresserade av att undersöka hur 
personer med språkliga svårigheter använder sitt språk i olika typer av samtal med andra 
människor. Vi hoppas att denna studie ska öka kunskapen om hur man kan identifiera 
kommunikativa behov och arbeta med dem i logopedisk behandling. Detta kan i sin tur 
förbättra individanpassningen av den träning som ges av logopeder till personer med språkliga 
problem. Vi skulle vilja träffa dig tillsammans med en person med afasi vid högst två tillfällen 
i vardagliga situationer. Dessa tillfällen kommer att filmas. Vi kommer att lyssna på ljudet 
och titta på videofilmerna och teckna ned det som sägs för fortsatta analyser. 

Medverkan i studien är helt ofarlig. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien.  

Endast de av oss som är direkt engagerade i denna forskning kommer att ha tillgång till materialet. 
Korta sekvenser kan komma att visas vid redovisning studien samt i mindre forskargrupper. Alla 
uppgifter om dig avidentifieras och du kommer att ges ett kodnamn som genomgående kommer att 
användas i studien. 

Vi svarar gärna på frågor som rör studien: 
 
Sarah Weström  Isabelle Örneholm 
Tel: xxx  Tel: xxx  
E-post: xxx  E-post : xxx  
 
Handledare: Christina Samuelsson 
Tel: xxx 
 
 
 
Deltagares namn: ……………………………………………………  
 
Personnummer: ……………………………………………………... 
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Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i studien ”Interaktion och 
intervention – personer med afasi i vardagliga och kliniska samtal”. Ansvarig logoped har 
förklarat målsättningen med undersökningen för mig och i vilken utsträckning jag ska delta. 
Jag är medveten om att jag kan avbryta undersökningen utan att det på något sätt påverkar 
min behandling. 
 
Jag godkänner även att inspelningarna får användas vid presentationen av den färdiga 
uppsatsen, där endast personer som är involverade i examinationen deltar. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Deltagarens namnteckning Ort och datum 
 
Jag godkänner även att inspelningarna får användas vid presentationen av den färdiga 
uppsatsen, där endast personer som är involverade i examinationen deltar. 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
Deltagarens namnteckning Ort och datum 
	  

 


