
 

 

 

 

 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Kandidatuppsats i logopedi, 15 hp 

Vårterminen 2013 

ISRN LIU-IKE/BSLP-G- -13/006- -SE 

 

 

 

Logopedinsatser vid afasi: arbete med 
omgivningsfaktorer med fokus på närstående 

 

 

 
 

Erica Kvarnryd 

Rasmus Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Kandidatuppsats i logopedi, 15 hp 

Vårterminen 2013 

ISRN LIU-IKE/BSLP-G- -13/006- -SE 

 

 

 

Logopedinsatser vid afasi: arbete med 
omgivningsfaktorer med fokus på närstående 

 

 

 
 

Erica Kvarnryd 

Rasmus Pettersson 

 

 

Handledare:  

Inga-Lena Johansson



i 

 

Sammanfattning 

 

Afasi, en förvärvad språkstörning som påverkar kommunikationsförmågan, kan följa som 

sekundärt symtom till hjärnskada, exempelvis stroke. Störningar i kommunikationsförmågan 

kan påverka delaktigheten. Tidigare forskning har uppmärksammat arbetet med 

omgivningsfaktorer vid afasi och påtalat att det behövs utökad kartläggning. Syftet med 

studien är att ge en bild av hur logopeder upplever arbete med omgivningsfaktorer vid afasi 

med särskilt fokus på arbetet med närstående. Datainsamlingsmetod var fokusdiskussioner där 

logopeder (n=6), i Sydostsverige, från tre olika verksamheter deltog. I studien framkom att 

logopederna eftersöker tydligare struktur, rutiner och metoder i arbetet med såväl närstående 

som med alternativa kommunikationslösningar. De största skillnaderna mellan det akuta 

skedet och de senare rehabiliteringsskedena tycks vara längd av kontaktperiod med patient 

och närstående och som följd av det olika fokus i behandling samt olika möjligheter till 

närståendekontakt. Hur mycket de närstående involveras i rehabiliteringen verkar bero dels på 

logopedens arbetssätt, dels på närståendes engagemang. Studien är enbart baserad på 

logopedernas upplevelse av arbete med omgivningsfaktorer. Ett utvecklingsområde kan vara 

implementering och utvärdering av metoder i kliniskt arbete. Tidigare forskning har belyst 

närståendes behov av information, men det tycks vara mindre beforskat hur logopeder bör 

involvera närstående i olika skeden av rehabiliteringsprocessen.  

 

Nyckelord: afasi, omgivningsfaktorer, rehabilitering, närstående, anhörig 
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Inledning 

 

Arbete med omgivningsfaktorer vid afasi har uppmärksammats i forskning. Bland annat Blom 

Johansson (2012) lyfter fram att fortsatt kartläggning är nödvändig för att ge en bild av 

logopedens nuvarande tillvägagångssätt, möjligheter och begränsningar i arbete med 

omgivningsfaktorer vid afasi. Studien syftar till att försöka ge en djupgående bild av hur 

logopeder upplever arbete med omgivningsfaktorer, med särskilt fokus på arbete med 

närstående, baserat på intervjuer med kliniskt verksamma logopeder. 

 

Det är viktigt att undersöka området eftersom det kan innebära en förbättring av vården för 

patienten såväl som för de närstående. Ytterligare en aspekt att undersöka är likheter och 

skillnader i arbetet med omgivningsfaktorer, beroende på i vilket skede i rehabiliteringen 

patienten befinner sig. 

 

Bakgrund 

 

Afasi 

Afasi är, från ett neurologiskt perspektiv, en förvärvad språkstörning resulterad av en fokal 

hjärnskada. Afasi kan påverka alla olika komponenter av språket det vill säga fonologi, 

morfologi, syntax, semantik och pragmatik. Afasi påverkar uttryck såväl som förståelse till 

olika grad (Papathanasiou & Coppens, 2013). Varje år i Sverige får ungefär 30000 personer 

slaganfall, vilket är den vanligaste typen av hjärnskada (Signäs, 2012) och 12000 personer får 

afasi (Rindforth Gillgren, 2012).  

 

Omgivningsfaktorer 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) är 

Världshälsoorganisationens (WHO) klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa (Socialstyrelsen, 2003).  Klassificeringen definierar funktionsnedsättning utifrån olika 

dimensioner så som kroppsstruktur, funktion, aktivitet och delaktighet samt person- och 

omgivningsfaktorer (Simmons-Mackie & Kagan, 2007). 

 

Omgivningsfaktorer påverkar alla delar av funktionstillstånd och funktionshinder. De kan inte 
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kontrolleras av den enskilde personen. Omgivningsfaktorer är ordnade från personens 

närmaste omgivning till den allmänna omgivningen och fokuserar på två olika nivåer: 

 

1. Individnivå: personens hem, arbetsplats och skola. Hit räknas även fysiska och materiella 

drag i omgivningen, som en person möter i vardagen samt direkt kontakt med familj, vänner 

och okända människor. 

 

2. Service, tjänster och system: exempelvis sociala strukturer, sjukvård, samhällets kultur och 

struktur, arbetsmiljö och lagar (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Det kan finnas antingen underlättande faktorer eller barriärer/hinder i den fysiska, sociala och 

attitydmässiga omgivningen. Omgivningsfaktorerna samverkar med kroppsfunktioner och 

kroppsstrukturer samt aktivitet och delaktighet. Ett funktionshinder kan karakteriseras som en 

följd av eller ett resultat av samband mellan en persons hälsotillstånd, personliga faktorer och 

av de yttre faktorer som representerar omständigheterna i vilka personen lever 

(Socialstyrelsen, 2003). När en omgivning innehåller hinder eller saknar underlättande 

faktorer begränsas personens genomförande av olika aktiviteter. Omgivningar som är mer 

underlättande kan istället förbättra genomförandet (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Lubinski (2008) definierar omgivning som ett spektrum av influenser som påverkar och 

influeras av individen under hans/hennes livscykel. Dessa krafter härrör från den externa 

fysiska och sociala miljön såväl som från de unika individuella bidragen från varje individ. En 

förändring av någon av dessa aspekter kan spridas i hela systemet. Kombinationen av externa 

och interna stimuli formar individens totala omgivning. Målet för intervention, inriktad på 

omgivning, är att skapa en gynnsam omgivning för kommunikation. Ett flertal delmål för att 

uppnå detta har identifierats av Lubinski (2008). Ett av delmålen är att förse samtalspartners 

med tekniker för att underlätta och stärka kommunikation genom ett flertal 

kommunikationskanaler. 

 

Arbete med närstående  

Anledningar till varför närstående bör involveras i rehabiliteringen av personer med afasi har 

identifierats av Blom Johansson, Carlsson, Östberg och Sonnander (2012). För det första är 

kommunikation vanligtvis en dyadisk process (Blom Johansson et al., 2012). För det andra 
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har närstående själva uttryckt en önskan om att involveras. För det tredje upplevs situationen 

ofta betungande för de närstående och de är själva i behov av stöd. Exempel på behov hos 

närstående, som identifierades, var information om afasi, stroke och prognos samt att få 

strategier för att uppnå effektiv kommunikation med personen som drabbats av afasi. 

Närstående önskade mer information om stroke, afasi och prognos, hur de kan stödja den som 

drabbats av afasi genom att träna språkförmågan i hemmet och i konversationer samt hjälp att 

anpassa sig till alternativ eller kompletterande kommunikation (AKK) (Blom Johansson et al., 

2012). Närstående behöver ofta hjälp att modifiera sin egen kommunikation, eftersom deras 

partner med afasi gör kommunikativa försök som kan vara långsammare, mindre effektiva 

och mer tvetydiga än de var innan uppkomsten av afasi (Pound, Parr, Lindsay & Woolf, 

2000).  

 

En aktuell svensk studie visade att logopeder var missnöjda med i vilken utsträckning de har 

kontakt med familjer till personer med afasi. Orsaker som nämndes av logopederna i studien 

var framför allt brist på tid och resurser, men också att arbetet med närstående inte ingick i 

arbetsuppgifterna, kort rehabiliteringsperiod samt att närstående hade bristande intresse eller 

tid (Blom Johansson, Carlsson & Sonnander, 2011). En möjlig orsak till att närstående inte 

involveras i större utsträckning kan vara att logopeder inte fått tillräckligt med utbildning vad 

gäller omgivningsfaktorer och hur arbetet med närstående kan gå till (Blom Johansson, 2012).   

 

Manders, Mari & Janssen (2011) fann skillnader mellan vad logopeder tycker är viktiga 

insatser för närstående och vilka insatser de faktiskt utför. Logopeder verkar generellt ha en 

klar bild över vilka behov som finns hos de närstående, men lägger inte tillräckligt med tid 

och energi på dessa behov, vilket delvis kan förklaras av organisatoriska orsaker samt att 

närstående kan ha svårt att delta av praktiska skäl (Manders et al., 2011). 

 

Närståendes behov av information 

 Avent et al. (2005) intervjuade närstående om vad de ansåg sig behöva för information i tre 

olika skeden av rehabilitering av afasi: hospitaliseringsfasen; det vill säga vid den akuta 

uppkomsten av sjukdom, inledande rehabiliteringsfasen och den kroniska fasen; när patienten 

har återvänt hem. Behov som var återkommande i alla tre skeden var specifik information om 

afasi, psykosocialt stöd och konsultation samt vilka positiva förväntningar som finns för 

framtiden och hoppfullhet. I hospitaliseringsfasen rapporterades behov av information om 
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afasi, psykosocialt stöd samt hoppfullhet. I den inledande rehabiliteringsfasen rapporterades 

behov av information om allmänna aspekter av behandlingen, hur samtidiga andra beteenden 

ska hanteras, hur kommunikationen kan bli mer effektiv samt hur tillgång till tillgängliga 

resurser kan ges. I den kroniska fasen ville de närstående ha allmän information om afasi och 

information om resurser, exempelvis stödgrupper. Insatser till närstående bör individanpassas 

eftersom behoven kan skilja sig åt (Blom Johansson, Sonnander, Karlsson & Östberg, 2013). 

Enligt Pound et al. (2000) skulle familjemedlemmarna i en ideal värld vara involverade i ett 

tidigt skede i intervention, men det ställs stora krav på dem och deras deltagande blir ofta 

sporadiskt och kortvarigt. 

 

Konsekvenser av bristande kunskap om afasi 

Observationer har visat att många personer är omedvetna om vilken kompetens vuxna med 

afasi har och därför undviker att konversera med dem, särskilt vid grav afasi (Kagan & 

Kimelmann, 1995). Genom att lära ut strategier för att på bästa sätt stödja kommunikationen 

för personer med afasi samt att öka familjens förståelse för afasi, kan situationen för både 

familjer till personer med afasi och personer som drabbats av afasi förbättras (Hinckley & 

Packard, 2001).  

 

Shewan & Cameron (1984) visar på effekten av samtalspartnerns bristande kunskap om afasi.  

De menar att bristande kunskap om afasi kan leda till dåligt anpassande av konversationen, 

orealistiska förväntningar och feltolkningar, vilket i sin tur kan leda till onödig frustration. 

Logopeden, som har kunskap om de problem som uppstår efter en stroke och afasi, bör 

konsultera patientens familj och vänner för att underlätta den kommunikativa miljön och 

undvika olämplig och frustrerad kommunikation (Shewan & Cameron, 1984). 

 

Kris hos närstående 

Både individen och familjen utmanas när individen drabbas av någon typ av funktionshinder, 

till exempel stroke och afasi. Efter en stroke handlar familjens omedelbara oro om huruvida 

personen kommer att överleva eller inte och hur resultatet kommer att bli samt vilka 

svårigheter som uppstår (Lubinski, 2008). Familjen känner också oro över hur deras 

livssituation kommer att förändras efter denna kris. Det rör sig om känslor som oro, 

hjälplöshet, sorg och skuld. Förändringar i familjeroller kan uppstå (Lubinski, 2008). 
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Braithwaite & McGown (1993) undersökte med ett test, före och efter ett seminarium, hur 

mycket information om stroke och omhändertagande närstående hade tagit till sig. De 

närstående som hade mest psykiatrisk sjuklighet presterade sämre på testet före seminariet, 

medan prestationen på testet efter seminariet inte hade något samband med det psykiska 

måendet. Förkunskaper om stroke och omhändertagande innan seminariet var, tillsammans 

med ålder, signifikanta faktorer för hur bra prestationen vid testet blev efter seminariet. 

Braithwaite & McGown (1993) förkastar dock inte möjligheten att närstående i det akuta 

skedet kan vara för chockade eller för emotionellt påverkade för att ta till sig information från 

sjukvårdspersonal.  

 

Kommunikation och afasi 

Definitionen av kommunikation är mångfaldig, men det finns några gemensamma aspekter, 

vilka är att kommunikation innehåller ett meddelande eller ett informationsutbyte mellan två 

eller fler deltagare (Blom Johansson, 2012). Informationsutbytet sker mellan ett antal olika 

kanaler, så som via luften eller ett papper och genom olika symboler, till exempel bokstäver 

eller bilder. Informationsutbytet sker både verbalt och icke-verbalt, till exempel med 

ansiktsuttryck och gester (Blom Johansson, 2012). 

 

Kommunikation innebär också social delaktighet där personer delger sina tankar, skapar 

sociala relationer samt deltar i vardagliga situationer (Kagan, Black, Duchan, Simmons-

Mackie & Square, 2001). För att vara delaktig måste en person interagera och interaktion 

kräver kommunikation. Hos personer med afasi finns störningar i kommunikationsförmågan, 

vilket i sin tur kan påverka delaktigheten (Dalemans, de Witte, Wade & van den Heuvel, 

2010).  

 

Varje gång en person med afasi försöker kommunicera, men misslyckas, förstärker de sin 

egen och andras uppfattning om att de är inkompetenta kommunikatörer (Lubinski, 2008). 

Möjligheter till interaktion reduceras ofta kraftigt vid afasi. Det kan vara lättare att undvika 

kommunikation och därmed slippa frustrationen över misslyckanden. En naturlig respons blir 

att samtalspartnern pratar åt personen med afasi, vilket innebär att personen med afasi missar 

tillfällen att visa på intakt eller förbättrad kommunikation (Lubinski, 2008). En konversation 

byggs upp av ett samarbete och en förändring hos den ena partnern kommer att påverka den 

andra (Goodwin, 1995). 
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Under de senaste 20 åren har kliniska afasiologer sökt att införliva intervention för personer 

med afasi i en social kontext. Traditionellt har fokus legat mer på att ta itu med det 

underliggande språkliga problemet och på så sätt utöka kommunikationen hos personen med 

afasi (Pound et al., 2000). Oliver (2009) ser två modeller att beskriva funktionshinder: den 

individuella och den sociala modellen. Den tidigare individuella modellen ser afasi som en 

sjukdom eller ett fel hos den individuella personen. Den sociala modellen, däremot, utgår inte 

bara från funktionshindret, utan också från den sociala och fysiska omgivningen och dess 

förmåga eller oförmåga att anpassa sig. Den sociala modellens perspektiv vidhåller att för 

mycket tid och ansträngning läggs på individuell behandling med låg avkastning, på 

bekostnad av förändringar i miljön (Oliver, 2009). 

 

Aktivt samtalsstöd vid afasi 

En metod för att kartlägga och strukturera kommunikation utifrån personliga behov, vilken 

nämns som mycket spridd i Sverige, är Supported Conversation for People with Aphasia 

(SCA) (Ahlsén, 2008). SCA eller aktivt samtalsstöd vid afasi, är en interventionsmetod som 

ska minska de psykosociala konsekvenserna till följd av afasi. Grunden till SCA vilar på idén 

att en konversation är ett socialt partnerskap. Samtalspartnern ska fungera som en resurs för 

den som har afasi och dela den kommunikativa belastningen. SCA förser samtalspartners med 

metoder och material för att uppnå detta mål. Vidare fokuserar SCA på att skapa möjligheter 

till konversation och därmed öka personens delaktighet (Kagan, 1998). 

 

SCA består av att undervisa samtalspartners i dessa olika tekniker för att bättre kunna lyfta 

fram kompetens och erkänna kompetens hos personer med afasi. Lyfta fram kompetens består 

av tre huvudområden: (1) försäkra sig om att personen med afasi förstår vad som 

kommuniceras, (2) försäkra sig om att personen med afasi ges möjlighet att uttrycka vad 

han/hon tänker, vet och känner samt (3) att verifiera sig om att gemensam förståelse råder. Att 

erkänna kompetens innebär att i samtal med en person med afasi använda ett naturligt, vuxet 

sätt att prata som samtidigt är lämpligt till kontexten. Samtalspartnern ska även vara lyhörd, 

respektfull mot oklara svar, inte använda en mästrande röst och ton, uppmuntra när det är 

lämpligt och få personen med afasi att känna sig bekväm trots att samtalspartnern tar på sig 

den största kommunikativa bördan (Kagan et al., 2001). Genom att få träning i SCA kan 

samtalspartnern bli bättre på att erkänna och lyfta fram kompetens i en konversation med en 
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person med afasi. Det har visat sig att även personer med afasi fått positiva förändringar 

socialt samt ökad förmåga att överföra information (Kagan et al., 2001; Rayner & Marshall, 

2003). 

 

Sammantaget har tidigare forskning uppmärksammat arbete med omgivningsfaktorer och 

bland annat Blom Johansson (2012) har påtalat att det behövs utökad kartläggning. Även 

närståendes behov av information har studerats. I föreliggande studie undersöks därför 

logopeders upplevelser av arbete med omgivningsfaktorer samt vilka insatser de ger med 

avseende de närstående.  

 

Syfte 

 

Syftet med föreliggande studie är att ge en bild av hur logopeder upplever arbete med 

omgivningsfaktorer vid afasi med särskilt fokus på arbete med närstående.  

 

Frågeställningar 

 Vilka insatser ger logopeder i arbetet med omgivningsfaktorer vid afasi?  

 Vilka insatser görs med avseende på de närstående?  

 Vilka möjligheter och begränsningar upplevs från logopediskt håll i arbete med 

omgivningsfaktorer och närstående?  

 Vilka likheter och skillnader råder i logopediskt arbete med omgivningsfaktorer i olika 

rehabiliteringskeden?  

 

Metod 

 

Deltagare 

Deltagare var sex logopeder i Sydostsverige från tre olika verksamheter. Logopedernas 

erfarenhet av arbete med personer med afasi varierade (Md. = 6 år, min = 3 år, max = 15 år). 

Bland deltagarna fanns logopeder som arbetade med afasipatienter i akut skede där 

patienterna är inneliggande på vårdavdelning, rehabilitering i sluten- och öppenvård samt 

rehabilitering i öppenvård med hemrehabilitering. Kriteriet för att delta i studien var att 
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logopeden skulle arbeta med patienter som har afasi. 

 

Undersökningsmaterial 

En intervjuguide utformades, se bilaga 2. Frågorna i intervjuguiden utformades utifrån 

tidigare teori och forskning samt utifrån våra egna forskningsfrågor. Frågeguiden 

strukturerades efter innehållsområden (Gillham, 2008). Intervjun var av halvstrukturerad 

form, i enlighet med Gillham (2008), med i första hand öppna frågor, men med möjlighet att 

ställa följdfrågor när intervjuaren bedömde att det fanns mer att berätta.  

 

Procedur 

Logopederna på respektive verksamhet kontaktades via telefon och därefter skickades ett 

informationsbrev via mail, se bilaga 3. Logopederna intervjuades parvis i varje verksamhet. 

Intervjuerna spelades in med en Sony Handycam DCR-SR35E samt en Microtrack II Mobile 

Digital Recorder. Filminspelning valdes för att möjliggöra identifiering av uttalandens 

ursprung. Modell över hur intervjuer skulle genomföras hämtades från litteratur om 

fokusgrupper (Wibeck, 2010), där det betonas att fokus ska ligga på diskussion mellan 

deltagarna. Då deltagarna i varje intervju endast var två kommer upplägget för intervjun, i 

rapporten, fortsättningsvis att benämnas som fokusdiskussion. I enlighet med Wibeck (2010) 

utsågs en moderator och en observatör. En pilotstudie genomfördes för att testa samt 

utvärdera frågeguidens utformning. Deltagare i pilotstudien var tre logopedstudenter på 

termin 7. Pilotstudien bidrog till justeringar av formuleringar i intervjuguiden. Tre 

fokusdiskussioner genomfördes inom loppet av två veckor, en i varje verksamhet. En 

fokusdiskussion varade i 50 minuter, de andra två varade i 65 minuter. Samtliga deltagare fick 

ta del av utdrag ur resultatdelen för att avgöra om deras uttalanden hade tolkats rättvist. 

 

Etiska överväganden  

Samtliga deltagare i studien har anonymiserats, vilket betyder att deltagarnas uttalanden 

återges utan härledning till intervjuperson. Syftet med studien presenterades muntligt och 

skriftligt för deltagarna, som informerades om att deltagande var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan. Den senare informationen gavs skriftligt i form av ett 

samtyckesformulär, som deltagarna skrev under, se bilaga 1. Allt inspelat material och 

samtyckesformulär förvarades oåtkomligt för obehöriga. Transkriptioner och ljud- och 

videodata raderades efter avslutad undersökning. 
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Analysmetod 

Det insamlade materialet delades upp lika mellan författarna som transkriberade varsin del. 

Detaljnivån för transkriptionerna bestämdes till att pauser längre än tre sekunder uppmättes, i 

övrigt användes inga markörer för att exempelvis påvisa intonation då det inte ansågs relevant 

för den för studien valda analysmetoden, det vill säga innehållsanalys. Fokusdiskussionerna 

transkriberades ordagrant och transkriptionsunderlag utbyttes för granskning. Därefter 

genomfördes analys av data enligt delar av Gillhams (2008) analysprocess. De steg som 

genomfördes var att författarna läste igenom transkriptionerna var för sig och identifierade 

substantiella uttalanden. Noteringar om idéer som dök upp fördes i marginalen. Därefter 

skapades, enskilt av författarna, övergripande teman. De teman som kom fram gick författarna 

igenom tillsammans och diskuterade där oenighet rådde. Tillsammans skapades, utifrån 

övergripande teman, fem huvudkategorier med totalt femton underkategorier. 

 

Ett stickprov på 20 minuter av en transkription togs ut, där författarna var för sig sorterade in 

uttalanden under huvudkategorier, så kallad kodning (Gillham, 2008). 

Interbedömarreliabiliteten beräknades med Cohens Kappa och blev 0.78, vilket indikerar god 

överensstämmelse, enligt Landis & Koch (1977). Uttalandena i transkriptionerna kodades 

därefter, av författarna tillsammans, in i huvudkategorier. Se figur 1 för överskådlig 

arbetsgång av dataanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

Citat från fokusdiskussionerna används för att förtydliga presentationen av resultatet och 

återges enligt Olsson och Sörensen (2011). Citaten återges ordagrant. [---] betyder att en hel 

eller flera meningar har utelämnats. [...] betyder att del av citat har utelämnats då det inte varit 

relevant för sammanhanget. Ord inom hakparentes betyder ett förtydligande av citatet från 

författarnas sida.  

 

Substantiella 

uttalanden 
Marginalnoteringar Övergripande teman 

Kodning av 

uttalanden 

Huvudkategorier & 

underkategorier 

 

 Figur 1. Analysprocessens fem steg. 
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Resultat 

 

Resultatet presenteras under fem huvudkategorier: (1) Arbete med omgivningsfaktorer, (2) 

Viktiga faktorer i arbete med närstående och patienter, (3) Information som delges närstående 

och patienter, (4) Logopedens utbildning och (5) Förslag och önskemål om förändringar. 

Under dessa huvudkategorier har femton underkategorier identifierats, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 

 

Huvudkategori Underkategori 

1. Arbete med omgivningsfaktorer Arbete med övrig vårdpersonal 

Attityder 

Hjälpmedel 

Arbete med patientens omgivning 

2. Viktiga faktorer i arbete med 

närstående och patienter 

Närvaro under behandling 

Kris hos närstående 

Insatser av olika omfattning 

Yttre faktorer som påverkar 

Olika uppfattning om svårigheter 

Egenskaper hos en god samtalspartner 

Kulturella skillnader 

3. Information som delges närstående och 

patienter 

Information om stroke och afasi 

Uppföljning 

4. Logopedens utbildning Logopedutbildningen och vidareutbildningar 

Förändrat synsätt 

5. Förslag och önskemål om förändringar  

 

 

Arbete med omgivningsfaktorer 

I följande avsnitt presenteras vad som görs samt vilka svårigheter logopederna i intervjuerna 

upplever i arbete med omgivningsfaktorer.  
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Arbete med övrig vårdpersonal. Av de intervjuade framkom att såväl övrig 

vårdpersonal i teamet som patienter med afasi uttryckt frustration över svårigheter, som kan 

uppstå i samtal på grund av afasi. I alla skeden av rehabilitering håller logopederna i 

internutbildning om afasi och träning i samtalsstödstekniker enligt SCA, för övrig personal på 

enheterna. Det varierar mellan enheterna i vilken mån personal får ta del av 

utbildningsinsatserna, bland annat beroende på personalomsättning. I ett senare 

rehabiliteringsskede i öppenvård, har liknande utbildning även getts till personal utanför 

sjukhuset, men enligt de berörda logopederna är det svårt att nå ut med information till 

exempelvis hemtjänstpersonal. Som tänkbara anledningar till svårigheter att nå ut med 

information nämndes hög personalomsättning i hemtjänsten och att alla patienter och/eller 

närstående inte samtycker. 

 

Attityder. I intervjuerna framkom att logopederna brukar arbeta med attityder genom 

att informera övrig vårdpersonal och närstående om bland annat att en person med afasi ska 

behandlas som en vuxen och kompetent person. En synpunkt som framkom var att det råder 

låg kunskap om afasi i samhället och att mer kunskap bör föras ut. En försvårande faktor som 

logopederna i intervjuerna nämnde var att det handlar om stora attitydförändringar som är 

svåra att genomföra och tar tid.  

 

“[---] så länge samhället kräver att vi ska prata, kommunicera och sms:a [---] så 

är det ju svårt att komma med andra förslag [---]”  

 

“[---] ofta tror man nog att det liksom är mer känt det här med afasi än vad det är 

och att man måste förklara det flera gånger. Man kan känna att det behövs mer av 

den biten”  

 

En situation som beskrevs som svår att lösa, var när närstående omedvetet pratar om patienten 

i tredje person, vilket nämndes som vanligt förekommande. Ytterligare en svårlöst situation 

ansågs, av logopederna, vara när närstående har ett kontrollbehov och dominerar i 

behandlingssituationen. 

 

Hjälpmedel. I senare skede av rehabilitering uppgav logopederna att de arbetar mer 

med att utforma AKK, än i det akuta skedet. I utformandet av AKK tar logopederna hänsyn 

till patientens omgivning såväl som patientens egna behov. Det framkom att det i det akuta 
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skedet handlar mer om att introducera att stöttning av kommunikation kan komma att 

behövas. Logopederna i den akuta fasen berättade att papper och penna är något som 

introduceras tidigt. I intervjuerna framkom också att logopederna i senare skede av 

rehabilitering upplever att det är svårt att föra ut AKK och få det att fungera. En synpunkt 

som framkom var att det är viktigt att personerna i patientens nätverk förstår att det är ett 

kommunikationshjälpmedel och inte ett träningsmaterial.  

 

“[---] Det finns inga liksom ‘såhär ska man göra’ för att det ska fungera väl. Vi har 

svårt att föra ut till exempel alternativ kommunikation och få det att fungera riktigt 

bra. Det är inte alls lätt att göra. Det är mycket lättare att göra ett hjälpmedel än att 

få det att fungera, så där skulle man ju behöva göra mycket. Hur ska man föra ut på 

ett effektivt sätt? Det har vi ju inga strategier för utan vi gör som vi tror.”  

 

Logopederna berättade att det i slutenvården finns dagböcker där logopederna kan föra en 

konversation med närstående och på så sätt följa en patient som inte själv kan förmedla sig.  

 

Arbete med patientens omgivning. Av intervjuerna framkom att arbete med 

patientens omgivning ser olika ut i det akuta skedet, i sluten- och öppenvård samt i öppenvård 

med hemrehabilitering. Fokus i arbetet med patienter i det akuta skedet uppgavs ligga på att 

lösa praktiska saker, till exempel vilka närstående som finns och vad och hur mycket de är 

beredda att ställa upp på. Logopederna uppgav att de arbetar tillsammans med övriga 

vårdlaget och tittar på patientens nuvarande hem- och arbetssituation. Hembesök görs ibland, 

när afasin är den primära svårigheten. De har även arbetat med den fysiska miljön till exempel 

genom att sätta timer på TV:n i patienternas matsal, för att få en lugnare ljudmiljö för 

patienterna under måltiderna. I arbetet med patienter i rehabiliteringens senare skede uppgav 

logopederna att fokus i högre grad ligger på behandling av patientens språkliga svårigheter. 

Logopederna som arbetar inom slutenvården berättade att regelbundna teamkonferenser hålls, 

där målplaneringar utformas. De uppgav att närstående bjuds in att delta vid dessa tillfällen. 

 

Viktiga faktorer i arbete med närstående och patienter 

Faktorer som logopederna i intervjuerna upplever viktiga i arbetet med närstående och 

patienter presenteras i följande avsnitt. 
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Närvaro under behandling. I intervjuerna framkom att för att de närstående ska 

kunna komma med åsikter och ställa frågor i behandlings- eller bedömningssituationen samt 

själva se vad som fungerar bra och vad som är svårt för patienten, måste de närvara. 

 

“[...] det är ju många som sagt ‘jaha men va bra att jag fick sitta med, nu märkte jag 

ju det här, jag trodde inte [det] var några problem’ [---] och då har man ändå 

informerat och informerat och informerat och sagt att det är så här och det är så här 

och tänk på detta och tänk på detta.”  

 

En synpunkt som framkom var att det kan vara svårt för närstående att komma på frågor vid 

telefonkontakt. Det påtalades också att det kan ha större effekt om patient och närstående får 

hjälp på en mer konkret och funktionell nivå, till exempel råd kring kommunikation vid ett 

restaurangbesök.  

 

Kris hos närstående. I intervjun med logopederna som arbetar med patienter i det 

akuta skedet framkom att de upplever det svårt att nå fram till närstående som befinner sig i 

kris. Det nämndes att en kris kan ta olika uttryck hos olika personer, vilket utgör svårigheter i 

arbetet med närstående. Som ett exempel nämndes att närstående kan ha synpunkter på 

logopedens arbete. Logopederna i senare skede av rehabilitering uppgav att det underlättar att 

arbeta med närstående när funktionshindret och all information har sjunkit in. De närstående 

blir mer realistiska och mottagliga för information när de till exempel varit hemma och själva 

sett vad som fungerar och vad som inte fungerar.  

 

Insatser av olika omfattning. Logopederna uppgav att arbetet med närstående inte 

är strukturerat och i vilken utsträckning de har kontakt med närstående varierar. Närstående 

som är påstridiga, ställer mycket frågor och visar ett engagemang, följer logopederna mer. En 

orsak som nämndes var att logopederna varit hårt belastade och inte sett behovet hos de 

närstående som varit tysta.  

 

“För ibland har det ju varit perioder då vi varit väldigt hårt belastade, men det är ju 

inte så bra att de som skriker högst ska få mest. Så ska det ju inte vara, bättre kan 

man alltid bli.”  
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Logopederna som arbetar i senare skede av rehabilitering uppgav att de har mer kontakt med 

närstående till personer med grav afasi jämfört med lindrig afasi. En synpunkt som påtalades 

var att rådgivning och observation av hur samtal mellan närstående och person med grav afasi 

fungerar känns mer naturligt. Det känns dessutom mer naturligt att de närstående är med i 

behandlingen för att se hur kommunikationen kan underlättas. En annan synpunkt var att det 

kan kännas konstigt att ta kontakt med närstående till en patient som har lindrig afasi och själv 

kan förmedla sig, då det kan kännas som att gå bakom ryggen på patienten.  

 

Yttre faktorer som påverkar. Orsaker, som framkom i intervjuerna, till varför 

närstående inte i större utsträckning involveras i rehabiliteringen uppgavs vara tidsbrist, 

prioriteringar, avsaknad av metoder samt att arbetet med närstående inte är invävt i 

behandlingen och att det inte finns någon avsatt tid för kontakt med närstående. I det akuta 

skedet spelas samtalssituationer med patienter ibland in, men på grund av tidsbrist visas inte 

filmklippen för närstående. 

 

Olika uppfattning om svårigheter. I intervjuerna framkom att arbetet med 

närstående försvåras när logoped och närstående inte delar uppfattning om patientens 

språkliga förmågor. Synpunkter som nämndes var att det kan vara svårt att förklara för 

närstående att deras ambition om rehabiliteringens resultat inte är realistisk. Det framkom 

också att arbetet underlättas när närstående har god förförståelse rörande språkliga 

funktionsnedsättningar. Som ett exempel nämndes att samarbetet, mellan logoped och 

närstående, underlättas när närstående förstår innebörden av språkförståelse. 

 

“[---] en del av dem som man träffar kanske tycker att ‘men det är ju inga problem’ 

eller ‘okej jag kanske märker att han inte kan prata men förstår allting’, fast de inte 

gör det och då [...] är det klurigt att få med de där tycker jag. [...] man kan ju inte 

heller bara klampa över och säga ‘nej han förstår inte alls’ samtidigt som att det 

kan vara ganska viktigt att påtala att det fungerar inte [---].” 

 

En aspekt som uppkom i intervjuerna var svårigheterna att beskriva språkförståelse på ett 

tydligt sätt. En anledning som nämndes till varför det är svårt är att närstående hör ordet 

“förståelse” som ofta förknippas med intelligens. Logopederna menar att det är viktigt att 

förklara att det handlar om att patienten har svårt att tolka språket, att det är det språkliga som 

sätter hinder och maskerar den kompetens personen faktiskt har. Det framkom att logopederna 
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ger exempel och talar om varför personen klarar en viss sak på mottagningen, som de inte 

klarar hemma, till exempel att logopeden tillhandahållit papper och penna. 

 

Egenskaper hos en god samtalspartner. I intervjuerna diskuterade logopederna 

kring begreppet “en god samtalspartner”. Det framkom att samtliga logopeder har liknande 

tankar kring vilka egenskaper en god samtalspartner till en person med afasi bör ha. De 

nämnde bland annat att samtalspartnern ska ha mycket fantasi, försöka förstå budskapet 

bakom alla ord, ge stöd och uppmuntran samt tid och utrymme, anpassa sig, ta till det stöd 

som behövs, vara uppmärksam på när personen med afasi inte förstår samt ta den människan 

på allvar och se människan i första hand och språksvårigheterna i andra hand. 

 

En synpunkt som uppkom i intervjuerna var att en del närstående naturligt är en bra 

samtalspartner, medan andra har svårt att se vilken roll de har. Många närstående är 

fokuserade på produktion och att personen ska återfå samma funktion som innan 

insjuknandet. En synpunkt som framkom var att det är viktigt att närstående förstår att det 

handlar om en kommunikationssituation, det vill säga att det är ett samspel mellan närstående 

och patient. 

 

 ”[…] det är ju jätteviktigt att se att det här är en kommunikationssituation och det 

är inte en som ska bli bra på det här utan det måste stöttas upp, det är ju grunden i 

det hela.”  

 

I fokusdiskussionerna kom logopederna fram till att ett stort ansvar vilar på samtalspartnern. 

De menar att det kan vara svårt för närstående att tänka på strategier för samtal samtidigt som 

praktiska saker i vardagen ska skötas. Ett samtal tar också längre tid än före skadan och det 

kan vara svårt för närstående att avvara den tiden. 

 

Kulturella skillnader. I intervjuerna framkom att logopedens arbete ser annorlunda 

ut vid de fall där patienter har svårt med det svenska språket. I de situationerna arbetar 

logopederna mycket genom de närstående, till skillnad från arbetet med patienter som 

behärskar det svenska språket, i form av att ge praktiska råd och tips.  

 

En annan aspekt som framkom var att synen på sjukdom och rehabilitering kan skilja sig i 

olika kulturer och kan medföra att patienter är olika motiverade för träning. I vissa kulturer, 
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upplever logopederna att det kan vara mer naturligt att barnen tar hand om sina föräldrar när 

de blir sjuka, i större utsträckning. Det kan bidra till svårigheter att genomföra aktiv 

rehabilitering. 

 

Information som delges närstående och patienter  

I följande avsnitt presenteras hur de intervjuade logopederna upplever att information delges 

samt vilken information som delges. 

 

Information om stroke och afasi. Vilken information som delges uppgavs bero till 

stor del på vad de närstående frågar om. Det kan handla om broschyrer, informationsmaterial 

eller träningsmaterial. Logopederna uppgav att de även ger information om patientens 

specifika svårigheter såväl vad som fungerar bra samt hur närstående bör anpassa sin 

kommunikation. 

 

 “[---] det är ju mycket det det handlar om, vad är det som har hänt med just din 

anhörige och vilken nivå ligger den personen på [...] och vad behöver omgivningen 

göra för att det ska bli begripligt och underlätta för personen med afasi.”  

 

Vikten av patientens delaktighet, det vill säga att kunna vara med och bestämma, är något 

logopederna uppgav att de framhåller. I senare skede av rehabilitering framkom att 

logopederna förklarar mycket om stroke, hur hjärnan fungerar och vilka andra kognitiva 

nedsättningar, förutom afasi, skadan kan medföra. Patienter och närstående kan uppge att de 

inte har fått någon information om det tidigare. Logopederna spekulerar i att det kan bero på 

att de närstående har varit i chock och att det har varit rörigt den första tiden. En annan 

tänkbar förklaring som togs upp var att stroke och afasi kan vara diffust att förstå. 

 

Uppföljning. Logopederna uppgav att de inte på något strukturerat sätt följer upp att 

information har gått fram. De ger information en gång till när närstående uttryckt att de inte 

förstått.  

 

“[---] men jag är ändå dålig på att gå in och säga förstod du vad jag pratade om 

igår? Det gör jag nog tyvärr inte, det kanske man borde göra.”  
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En anledning som nämndes till varför det kan vara svårt att följa upp är att en annan logoped 

tar över när patienten flyttas vidare i rehabiliteringen. 

 

Logopedens utbildning 

I följande avsnitt presenteras vilka utbildningar inom området logopederna i intervjuerna 

uppgav att de har, samt hur de upplever att ett förändrat synsätt på afasirehabilitering har 

påverkat deras arbete med patientgruppen. 

 

Logopedutbildningen och vidareutbildningar. I intervjuerna berättade 

logopederna att ICF (se avsnitt Omgivningsfaktorer) och SCA (se avsnitt Aktivt samtalsstöd 

vid afasi) framhölls på logopedutbildningen. Det var dock inte konkret hur arbetet skulle 

utföras och fungera i verkligheten. En synpunkt som framkom var att det på grund av tidsbrist 

inte fanns tid till träning i anhörigkontakt vid verksamhetsförlagd utbildning. En del av 

logopederna uppgav att de även har gått vidareutbildningar. I det här fallet handlar det om 

SCA-kurs, kurs om kommunikationsböcker och utbildning om kognitions- och 

kommunikationsstörningar med fokus på arbete i patientens hemmiljö.  

 

Förändrat synsätt. Tidigare, innan SCA och ICF var vedertaget inom 

afasirehabilitering, var interventionen inriktad på att träna personens språkliga förmågor. 

Detta traditionella synsätt uteslöt de drabbade som inte klarade av neurolingvistisk träning. En 

synpunkt som framkom var att logopeders arbete, i och med att SCA och ICF implementerats 

inom afasiområdet, har blivit mer inriktat på omgivningsfaktorer. En av logopederna uttrycker 

det så här:  

 

“[---] äntligen nu fattar jag liksom, det är såhär det ska vara liksom, man ska ut i 

samhället, man ska liksom röra sig, man ska titta på situationen och så ska man 

försöka lösa dom situationerna istället.”   

 

I intervjuerna framkom att arbete med omgivningsfaktorer inte alltid prioriteras. Det uppgavs 

att intervention inom afasirehabilitering generellt utförs enligt det traditionella synsättet med 

individuell funktionsträning. Diskussioner förekom rörande Aura Kagans påstående om hur 

logopeder är mer fokuserade på funktion och har svårare med omgivningsfaktorer. 
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 ”[---] vi är jättebra på att göra test och tala om hur många ord de kan säga och allt 

det här va, vi har ju mycket svårare med de andra delarna i ICF, så att det behöver 

vi ju jobba med mer tycker jag egentligen.”  

 

Förslag och önskemål om förändringar 

Av de intervjuade framkom önskemål om en mer lättillgänglig och begriplig sjukhusmiljö för 

patienterna. Förslag på förbättringar var tydligare skyltar och färger att orientera sig efter, 

foton på de som arbetar samt almanacksblad på patienternas rum. I intervjuerna framkom att 

vårdkontakter sköts allt mer via internet och vid besök ska patienten sköta instämpling själv. 

Det kan medföra svårigheter för patienter med afasi och logopederna uttryckte en önskan att, 

å patienternas vägnar, framföra information om patienternas svårigheter, men de vet inte vart 

de ska rikta informationen. 

 

I intervjuerna framkom att många närstående kommer på besök när logopederna har avslutat 

sitt arbetspass eller träffar en annan patient. Detta var en anledning till varför logopederna 

uppgav att de eftersöker rutiner och strukturer för arbetet med närstående.  

 

“[---] det är ju inte så strukturerat. Det kanske är något som vi borde få mer 

strukturerat. Ett upplägg på informationen sådär så vi har en checklista [...] att man 

kollar upp [...] ‘okej, det är en patient med afasi, vilka anhöriga finns? Vilka ska 

informeras? När ska det ske?’”  

 

Strategier för att föra ut AKK och annan information är också något som eftersöks liksom 

metoder för att utvärdera insatserna. 

 

 ”[---] det skulle man ju behöva göra egentligen liksom komma fram till ja men här 

har vi ju ändå bäst effekt om vi gör på det här viset […] jag kan känna att det är 

svårt att veta gör man rätt nu när man bara går på känn eller man kanske skulle 

gjort på ett helt annat sätt. [---] bara informera ger ju egentligen inte så mycket sägs 

det ju om jag har läst rätt då man säger att det har inte så stor effekt.” 

 

I intervjuerna framkom att informationsmaterial väljs att inte lämnas ut när logopeden inte 

håller med om allt som står och därför framkom förslag på att uppdatera de broschyrer som 

finns. Ett annat önskemål som framkom var att bli bättre på att lämna ut information på andra 
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språk. Ytterligare ett förslag var att starta en anhöriggrupp i öppenvård med 

hemrehabilitering, eftersom patienterna har längre kontakter med logopeden där. Av de 

intervjuade framkom synpunkter om att närstående skulle må bra av att träffa varandra och få 

idéer samt att det skulle finnas mycket resurser i en sådan grupp. Logopederna i öppenvård 

med hemrehabilitering uppgav att de önskar göra hembesök i större utsträckning för att 

kartlägga patientens vardagliga kommunikativa miljö.  

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Vad gäller omgivningsfaktorer framkom att logopederna i samtliga skeden av rehabilitering 

arbetar med övrig vårdpersonal, bland annat genom att lära ut tekniker från SCA, vilket 

tidigare studier visat positiva effekter av (Kagan et al., 2001 & Rayner & Marshall, 2003).  

Även information om afasi uppgavs vara en del i utbildningen av övrig vårdpersonal, som 

tidigare forskning visat är det viktigt att förstå vad afasi innebär för att kunna anpassa 

kommunikationen på bästa möjliga sätt (Shewan et al., 1984). 

 

I studien framkom att logopeder upplever att kunskap om afasi i samhället är låg. De uppgav 

att de försöker arbeta med attityder i patientens omgivning. Omgivningsfaktorer fokuserar på 

två olika nivåer: individnivå samt service, tjänster och system (Socialstyrelsen, 2003). I 

föreliggande studie framkom att logopederna upplever svårigheter att nå ut på samhällsnivå. 

Problem att föra ut AKK samt få det att fungera togs också upp av logopederna. En trolig 

anledning till varför det är svårt kan vara en kombination av logopedernas sätt att föra ut 

AKK och att de närstående och patienten har svårt att ta till sig det.  

 

Vad gäller arbetet med patienternas närstående framkom i föreliggande studie att logopederna 

eftersöker tydligare strukturer och rutiner. Likheter råder mellan resultaten Blom Johannsson 

et al. (2011) fann om varför logopeder inte involverar närstående i större utsträckning och de 

resultat som uppkommit i föreliggande studie. En aspekt som uppkom i föreliggande studie 

var betydelsen av samspel mellan logoped och närstående. Närståendes engagemang och 

benägenhet tycks väga in i hur mycket de involveras i rehabiliteringen. I vilken utsträckning 

de involveras förefaller således bero dels på logopedens arbetssätt och dels på de närstående. 

Det förefaller råda en skillnad mellan vad logopederna tycker är viktiga insatser för 
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närstående och vilka insatser som faktiskt utförs, vilket också framkommit i tidigare studier 

(Blom Johansson, 2012; Manders et al., 2011). I föreliggande studie framkom att logopederna 

som arbetar i rehabiliteringens senare skede även uttryckte detta som ett problem. 

 

Att aktiva närstående ges mer logopedkontakt än de som inte syns lika mycket var också 

något som framkom i föreliggande studie. På grund av bland annat detta uttrycktes ett behov 

av att utveckla rutiner. Blom Johansson et al. (2013) nämner att logopedens arbete behöver 

individualiseras eftersom behov hos olika närstående och patienter kan se olika ut. Eftersom 

informationsbehovet inte är likartat hos alla närstående kan det råda svårigheter att skapa 

rutiner. En fördel som tydliga rutiner möjligen kan ge är vård på lika villkor och en mer 

jämnfördelad närståendekontakt.  

 

Blom Johansson (2012) föreslog att logopeder inte getts tillräckligt med utbildning vad gäller 

arbete med omgivningsfaktorer och på grund av det inte involverar de närstående i större 

grad. I föreliggande studie har logopederna olika mycket utbildning inom området, men det 

verkar utifrån intervjusvaren inte påverka i vilken utsträckning de involverar närstående. En 

aspekt som uppkom var att undervisningen om omgivningsfaktorer på logopedutbildningen 

hade brister i att vara konkret. Av resultatet att döma ses ingen koppling mellan detta och i 

vilken utsträckning närstående involveras. 

 

Enligt Kagan et al. (2001) ska samtalspartnern lyfta fram kompetens och erkänna kompetens 

hos personen med afasi. I föreliggande studie framkom att logopederna har liknande åsikter. 

Studier har visat att genom att lära ut strategier för att på bästa sätt stödja kommunikation för 

personer med afasi kan situationen förbättras (Hinckley & Packard, 2001; Kagan et al., 2001). 

I resultatet framkom att logopederna upplever att de försöker ge råd och tips kring hur 

kommunikationen kan underlättas och förbättras, vilket Avent et al. (2005) fann att närstående 

bland annat har ett behov av. Det finns strukturerade metoder att arbeta med samtalspartner 

till personer med afasi, exempelvis SCA (Kagan, 1998), men det tycks behövas rutiner för att 

tillämpa dem i arbetet med närstående. I föreliggande studie framkom att logopederna 

upplever att det traditionella synsättet (Pound et al., 2000) inom afasirehabilitering till stor del 

finns kvar, vilket kan vara en möjlig orsak till varför arbetet med närstående inte prioriteras. 

ICF som modell ger ett helhetsperspektiv kring arbetet med funktionsnedsättning 

(Socialstyrelsen, 2003), men det tycks ändå vara svårt för logopederna att arbeta med 

omgivningsfaktorer i den utsträckning de skulle önska. 
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Skillnader i logopediskt arbete mellan det akuta och senare skede av rehabilitering tycks vara 

längd av kontaktperiod med patient och närstående och som följd av det olika fokus i 

behandling samt olika möjligheter till närståendekontakt. Ytterligare en skillnad är tiden som 

gått efter insjuknandet. I det akuta skedet är patienterna nyinsjuknade och logopederna 

upplever att det är mycket känslor och tankar som kretsar kring det som skett, vilket även 

Lubinski (2008) påtalar. I senare skede av rehabilitering upplever logopederna att patient och 

närstående har fått mer distans till skadan.  

 

I resultatet framkom att logopederna i senare rehabiliteringsskede upplever att de får upprepa 

information om stroke och afasi. En möjlig orsak som logopederna nämnde kan vara att de 

närstående har varit i chock när de fått information samt att afasi kan vara diffust. Att 

närstående befinner sig i chock har också Braithwaite & McGown (1993) funnit som en 

möjlig orsak till att närstående har svårt att ta till sig information.  

 

I studien framkom ett antal förslag på förändringar. Logopederna föreslog bland annat att göra 

sjukhusmiljön mer lättillgänglig för patienterna. Enligt Oliver (2009) läggs för mycket tid och 

ansträngning på individuell behandling, vilket begränsar arbetet med förändringar i miljön. Ett 

annat förslag var att starta en anhöriggrupp i rehabilitering i öppenvård med 

hemrehabilitering, vilket skulle vara värdefullt då närstående har uppvisat ett behov av 

stödgrupper (Avent et al., 2005).   

 

Metoddiskussion 

En fördel med att intervjuerna genomfördes parvis kan vara att talutrymmet inte påverkas lika 

mycket i en mindre grupp. Genom att intervjua logopederna parvis i varje verksamhet gavs 

dessutom en klarare bild av förutsättningarna i varje verksamhet och en jämförelse kunde 

göras. Däremot kan en nackdel med att intervjua parvis vara att deltagarna färgas av varandra. 

Vi upplevde att logopederna svarade för sig själva, men ändå gav uttryck för en samsyn. Vid 

de tillfällen i intervjuerna det rådde ojämnt talutrymme uppmanades logopederna till 

diskussion. Ingen tendens till dominans i diskussionen med avseende på erfarenhet av arbetet 

med patientgruppen kunde ses. När oklarheter dök upp under fokusdiskussionerna återgav 

moderator sin tolkning av deltagarens uttalande för att säkerställa att det uppfattats korrekt.  
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För att säkerställa studiens tillförlitlighet användes en fastställd frågeguide vid samtliga 

fokusdiskussioner. De följdfrågor som ställdes baserades utifrån innehållet i diskussionerna 

och därmed ser innehållet inte likadant ut i samtliga intervjuer. Frågorna var av öppen 

karaktär för att inte vara ledande samt för att främja diskussion.  

 

För att säkra tolkning av insamlad data skickades utdrag ur resultatdelen till deltagarna som 

fick avgöra om det de uppgett återgivits korrekt. Inga invändningar förekom. Det finns en rad 

metoder att använda vid kvalitativ dataanalys. Den analysmetod som valdes skapade en 

helhetsbild av materialet och bidrog sannolikt till en minskad risk att förlora data i 

analysprocessen. Fokus vid analys av data låg på det insamlade materialet och intervjuguiden 

åsidosattes för att minska påverkan av förförståelse. Naturliga teman fanns redan i 

frågeguiden, men vikten lades på att skapa kategorier utifrån de uttalanden som fanns i 

materialet. Den detaljnivå som valdes för transkriptionerna, det vill säga att pauser längre än 

tre sekunder uppmättes, var inte nödvändig för analysen och kunde därför ha undvikts. 

 

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats och ett begränsat antal deltagare och 

verksamheter. Det går därför inte att säga något om hur det ser ut i övriga Sverige. Det är 

viktigt att påpeka att inga observationer i verksamheterna har gjorts, utan endast intervjuer 

med sex logopeder och deras upplevelser om hur deras arbete ser ut. 

  

Slutsatser 

I föreliggande studie framkom att logopederna upplever att de har omgivningsfaktorer i 

åtanke i varje patientfall, men att de överlag har svårt att konkret nå ut och påverka i detta 

område, särskilt på samhällsnivå. Logopederna eftersöker tydligare struktur, rutiner och 

metoder i arbetet med såväl närstående som med alternativa kommunikationslösningar. Hur 

mycket de närstående involveras i rehabiliteringen förefaller bero dels på logopedens 

arbetssätt och hur prioriteringar görs och dels på de närstående och hur engagerade de är. De 

största skillnaderna mellan det akuta och senare skede av rehabilitering tycks vara längd av 

kontaktperiod med patient och närstående och som följd av det olika fokus i behandling samt 

olika möjligheter till närståendekontakt. 
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Framtida studier 

Ett utvecklingsområde kan vara implementering och utvärdering av metoder i kliniskt arbete. 

Tidigare forskning har belyst närståendes behov av information, men det tycks vara mindre 

beforskat hur logopeder bör involvera närstående i olika skeden av rehabiliteringsprocessen. 

Vidare forskning i området är därför önskvärt. Ytterligare förslag till framtida forskning 

skulle kunna vara att observera hur och när logopeder ger ut information och hur det kan 

påverka vilken information närstående tar till sig.  

 

Kliniska implikationer 

Om fallet visar sig vara sådant att kunskap om afasi i allmänhet är låg i samhället och därmed 

leder fram till negativa attityder, kan informationsspridning om afasi till allmänheten 

möjligtvis bidra till en mer underlättande omgivning för personer med afasi. Med 

underlättande menar vi att kunskap om afasi kan bidra till att människor kan anpassa sig i 

samspel med personer med afasi.  

 

Att systematiskt införa och utvärdera exempelvis en checklista för arbetet med närstående kan 

vara värdefullt för logopeders sätt att arbeta, då det möjligen kan bidra till ett mer strukturerat 

arbete. 
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Bilaga 1.  

 

Samtyckesformulär 

Logopedinsatser vid afasi: arbete med omgivningsfaktorer 

 

All video- och ljuddata som samlats in kommer efter avslutad studie att raderas. 

Alla uppgifter om dig och din arbetsplats kommer att avidentifieras och du kommer att ges ett 

täcknamn  i vår studie. 

Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i studien.  

 

 

Deltagares namn:………………………………………………… 

Telefon:…………………………………………………………... 

E-mail:…………………………………………………................. 

 

 

Jag har läst informationsbrev, fått muntlig information och vill gärna delta i studien. Jag är 

medveten om att jag kan välja att avbryta medverkan i studien när som helst.  

 

…………………………................                     …………………………………… 

Deltagares namnteckning    Ort och datum 

 

  

Jag godkänner även att ni får citera mig i uppsatsen. 

 

  Ja    Nej 

 

…………………………................                     …………………………………… 

Deltagares namnteckning    Ort och datum 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

 

Intervjuguide 

 
Introduktion 

 
Vi vill titta på hur logopeder arbetar med omgivningsfaktorer vid afasi. Vi har valt att lägga 

fokus på arbetet med närstående. Med närstående menar vi personens familj och nära vänner. 

Vi är mycket intresserade att få konkreta beskrivningar av er erfarenhet av detta arbete. 

Tanken är att det ska bli en diskussion mellan er om era erfarenheter och tankar kring detta.  

Ni ska alltså inte besvara våra frågor direkt till oss. 

 

1. Vad heter du, hur länge har du arbetat här och hur lång erfarenhet har du av arbete 

med personer med afasi?  

 

ICF är Världshälsoorganisationens (WHO) klassificering av funktionstillstånd, 

funktionshinder och hälsa. 

 

Till omgivningsfaktorer räknas den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken 

människor lever och verkar. 

 

2. Hur arbetar ni med dessa delar? 

 

Fysiska: produkter och teknologi för kommunikation. 

Sociala: stöd till familj och vänner samt övrig vårdpersonal. 

Attityd: attityder hos personer i patientens omgivning.  

 

3. Känner ni att det finns områden vad gäller omgivningsfaktorer som ni inte täcker in? 

Vad tänker ni om det? 

 

4. Hur ser ert arbete med närstående till personer med afasi ut? (Är det något ni skulle 

vilja ändra?) 

 

5. Vad tycker ni är viktigt att lägga fokus på vid logopediska insatser för patienternas 

närstående? 

 

6. Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCA) är en metod framarbetad av 

Aura Kagan, vad har ni för erfarenheter av SCA? 

 

7. Vad tänker ni när ni hör begreppet ”en god samtalspartner”, till en person som har 

afasi? 

 

8. Har ni erfarenheter av andra metoder, förutom SCA, att arbeta med närstående? 

 

9. Vilken information brukar ni ge till de närstående? 

 

10. Hur följer ni upp att informationen har gått fram?  

 

 

 

 



 

 

 

 

11. När upplever ni att det är lättare respektive svårare att arbeta med de närstående? 

Varför? 

 

12. Vad skulle krävas för att det skulle bli lättare? 

 

Monica Blom Johansson har skrivit en avhandling om patienters, närståendes samt logopeders 

upplevelser om afasi och daglig kommunikation. En tanke hon har är att logopeder inte fått 

tillräckligt med utbildning i hur de ska arbeta med de närstående och därför inte gör det i så 

stor utsträckning som de skulle önska. Vi vill därmed fråga er: 

 

13. Har detta med omgivningsfaktorer dykt upp någon gång i ett utbildningssammanhang 

för er? På vilket sätt? 

 

14. Är det någon som vill tillägga något? Är det något vi har missat?  

 



 

 

Bilaga 3. 

 

 

Information och förfrågan om medverkan i studie: 

Logopedinsatser vid afasi: arbete med omgivningsfaktorer 

 

Hej! 

Vi är två logopedstudenter som inom ramen för vårt kandidatuppsatsarbete vill undersöka hur 

logopeder arbetar med omgivningsfaktorer för personer med afasi, med speciell inriktning på 

de anhöriga. Vi skulle vara mycket tacksamma om du kunde vara med i vår studie. 

 

I litteraturen nämns omgivningsfaktorer som en viktig del vid rehabiliteringen av personer 

med afasi. Som omgivningsfaktorer räknas den fysiska, sociala och attitydmässiga omgivning 

i vilken människor lever och verkar. Det är dock inte helt kartlagt i vilken utsträckning och på 

vilket sätt logopeder har möjlighet att inrikta sina insatser på just omgivningsfaktorerna. Vi 

skulle därför vilja intervjua kliniskt verksamma logopeder om era erfarenheter av och tankar 

kring arbetet med detta, i synnerhet arbetet med närstående. Det skulle vara mycket värdefullt 

och intressant att få ta del av er erfarenhet. 

 

Du kommer att delta i en fokusdiskussion med andra logopeder där samtal om arbete med 

omgivningsfaktorer står i fokus. Diskussionen kommer att spelas in med video- och 

ljudinspelning för att vi ska komma ihåg det som sagts. Beräknad tid för fokusdiskussionen är 

1,5h. 

 

För att underlätta för er håller vi gärna fokusdiskussionen på någon av respektive logopeders 

avdelning: 

XXX 

XXX 

XXX 

 

Vi kommer att lyssna och titta på video- och ljuddata och teckna ner det som sägs för fortsatta 

analyser. Endast de av oss som är direkt engagerade i detta arbete kommer att ha tillgång till 

data. 

 

Deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmre motivering.  



 

 

 

Vid oklarheter eller eventuella frågor är ni mycket välkomna att när som helst kontakta oss 

eller vår handledare via telefon eller mail. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Erica Kvarnryd, studerande   Rasmus Pettersson, studerande 

Logopedprogrammet/IKE,    Logopedprogrammet/IKE, 

Linköpings Universitet    Linköpings Universitet 

XXXXXXXX@student.liu.se   XXXXXXXX@student.liu.se 

XXX-XXXXXXX    XXX-XXXXXXX 

 

Inga-Lena Johansson, handledare 

Leg. logoped/universitetsadjunkt 

Logopedprogrammet/IKE, 

Linköpings Universitet 

XXXXXXXX@liu.se 

XXX-XXXXXX 

 

 

 

 

 


