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Narrative Ability in Aphasia – Analysis of Strategies in Joint Narration 

Abstract 

Aphasia is a linguistic impairment which affects communication and may have an impact on a 

person’s narrative ability. The purpose of the present study was to analyse the narrative ability in 

aphasia by narrative interviews with people with aphasia and their partners. The interviews were 

scrutinised for strategies used in joint narration involving couples where one of the spouses has 

aphasia. The definition of strategies was methods to cope with communicative difficulties often 

due to aphasia. Strategies were also studied in an assessment of independent narration. The 

specific questions were: Which strategies do couples, consisting of one person with aphasia and 

their partner, use in joint narration? Which strategies does the person with aphasia use in 

independent narration?  Are there any differences in the use of strategies in joint narration 

compared to independent narration? Five couples were recruited from conversational groups for 

people with aphasia in the south of Sweden. The couples were asked questions which were 

meant to encourage joint narration and the interviews were filmed. In addition to the interview, 

the narrative ability of the individuals with aphasia was assessed with the Swedish aphasia test 

A-ning. The interviews and the assessments were transcribed according to principles from 

conversation analysis. The result showed a variation regarding type of strategies occurring in the 

couples’ narrations and the frequency of these strategies. In joint narration, repetition was the 

strategy most commonly used by individuals with aphasia, followed by self-initiated self-repair, 

word search and gestures. The partners also used repetition to a high extent as well as appendor 

production. The conclusion of this study is that the narrative ability of the persons with aphasia 

in independent narration to some extent corresponded with their ability in joint narration. 

However, there were great differences between how the individuals with aphasia and their 

partners used strategies to cope with difficulties in joint narration. 
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Sammanfattning 

Afasi medför påverkan på kommunikationen då den språkliga förmågan är nedsatt, vilket i sin 

tur inverkar på narrationen. Syftet med föreliggande studie var att undersöka den narrativa 

förmågan hos personer med afasi genom narrativa intervjuer med personer med afasi och deras 

partners. Med intervjuerna som utgångspunkt studerades vilka strategier, det vill säga metoder att 

hantera problem som uppstår i kommunikationen oftast till följd av afasin, som används vid 

gemensamt berättande i par där en av personerna har afasi samt vilka strategier personen med 

afasi använder vid självständigt berättande i testsituation. Frågeställningarna var: Vilka strategier 

används vid gemensamt berättande i par där en av personerna har afasi? Vilka strategier 

använder personen med afasi vid självständigt berättande i testsituation? Finns det skillnader i 

det gemensamma och enskilda berättandet vad gäller användningen av strategier? Via 

samtalsgrupper i södra Sverige för personer med afasi rekryterades fem par till studien. Paren 

filmades i berättande intervjuer där de fick svara på frågor som uppmuntrade till gemensamt 

berättande. Utöver intervjun utfördes även en formell testning av personen med afasi med 

narrationsdelen i A-ning. Både intervjuerna och testningarna transkriberades enligt 

samtalsanalytiska principer. Resultatet visade att det rådde variation gällande typ av strategier 

och hur ofta de förekom i parens berättande. De vanligast förekommande strategierna hos 

personerna med afasi vid gemensamt berättande var repetition, egeninitierad självreparation, 

ordsökning och gester. Även partners till personerna med afasi använde sig mest av repetition, 

följt av utökad produktion. Slutsatsen är att personernas med afasi narrationsförmåga i det 

enskilda berättandet till viss del överensstämde med deras narrationsförmåga i det gemensamma 

berättandet, samt att det fanns stora skillnader mellan hur personerna med afasi och deras 

partners använde sig av strategier för att hantera de svårigheter som uppstår i berättandet. 
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Inledning 

Afasi kan innebära stora förändringar i de drabbades liv, både för den insjuknade och personer i 

dennes omgivning. Även i de fall då den språkliga nedsättningen är av en mildare grad kan det få 

vittgående konsekvenser i vardagen (Ellis, 2005). Förändringarna kan innebära påverkan på 

såväl det psykiska välmåendet som den sociala tillvaron (King, 1996), samt att rollerna i en 

relation kan komma att hastigt förändras (Zraick & Boone, 1991). Personer med afasi och deras 

anhöriga kan även ha svårt att anpassa sig till den stora kommunikativa omställning som afasi 

medför (Wilkinson et al., 1998). Genom att undersöka hur personer med afasi kommunicerar 

med sina partners kan man få en uppfattning om vilka kommunikativa behov som föreligger och 

hur de skulle kunna tillgodoses, vilket i sin tur skulle kunna ge information som är användbar vid 

utformning av den logopediska interventionen (Zraick & Boone, 1991). 

 

 

Bakgrund 

Samtalets beståndsdelar  

Sacks, Schegloff och Jefferson (1974) har undersökt hur samtal är konstruerade. Samtal består av 

turer (Sacks et al., 1974), vilket Linell och Gustavsson (1987) definierar som ”en 

sammanhängande period då en person har ordet” (s. 14). Turer är uppbyggda av en eller flera 

turkonstruktionsenheter, vars innehåll, längd och ordning inte är förutbestämd utan varierar i alla 

samtal. En turkonstruktionsenhet kan utgöras av allt ifrån ett enstaka ord till en hel fras. I slutet 

av varje turkonstruktionsenhet finns en möjlighet för den aktuella talaren att lämna över turen till 

sin samtalspartner eller att denne själv tar över turen. Detta kan förekomma flera gånger under en 

och samma tur (Sacks et al., 1974). I föreliggande uppsats kommer yttrande användas synonymt 

med tur. 

 

I samtal förekommer ofta adjacency pairs (Schegloff & Sacks, 1973), eller närhetspar, vilket 

innebär att två olika talare producerar varsitt yttrande och att dessa yttranden är 

sammanlänkande, som i exempelvis en fråga-svarsekvens eller vid hälsnings- och avskedsfraser. 



2 
 

Närhetspar förekommer även då en person i ett samtal kommer med ett förslag till sin 

samtalspartner, varpå denne antar eller avböjer förslaget (Schegloff & Sacks, 1973). 

 

När en talare påbörjar en tur kan han eller hon antingen acceptera den föregående talarens 

yttrande eller indikera att han eller hon inte accepterar det som sagts och på så sätt påbörja en 

reparation (Clark & Schaefer, 1989). Schegloff, Jefferson och Sacks (1977) delar in reparationer 

i egeninitierade reparationer och reparationer initierade av andra än en själv. Egeninitierad 

reparation kan förekomma i tre olika positioner; inom samma tur som problemet uppstår, i 

övergången från den problemdrabbade turen till nästa tur, eller direkt efter att lyssnaren har givit 

sin respons på den problemdrabbade turen, det vill säga reparationen görs nästa gång den första 

talaren återtar turen. Reparationer initierade av någon annan sker huvudsakligen i den tur som 

direkt följer på turen som anses behöva repareras. Även om en reparation initieras av en annan 

samtalsdeltagare behöver den inte nödvändigtvis genomföras av den deltagaren, utan 

reparationen kan lika gärna utföras av talaren som yttrade den problematiska meningen. 

Situationen kan även vara den omvända; den samtalsdeltagare som har genomfört reparationen är 

inte alltid den som initierat reparationen, utan det kan vara samtalspartnern (Schegloff et al., 

1977). De fyra begrepp som kommer användas i denna uppsats beträffande reparationer är 

egeninitierad självreparation, egeninitierad annanreparation, annaninitierad självreparation 

samt annaninitierad annanreparation. 

 

Samtalsanalys 

Ett samtal och dess beståndsdelar kan studeras närmare med conversation analysis, CA, som ofta 

går under beteckningen samtalsanalys på svenska (Norrby, 2004). Samtalsanalys är en metod där 

analysen av interaktionen baseras på samtal som uppkommer naturligt i vardagen (Hutchby & 

Wooffitt, 2008). Enligt Labov (1978) vill man studera hur människor samtalar när de inte iakttas 

under organiserade former. För att kunna genomföra sådana studier krävs dock att deltagarna blir 

just iakttagna, vilket givit upphov till begreppet observer’s paradox (Labov, 1978). Vid 

samtalsanalys spelas samtalen in och transkriberas i syfte att undersöka deltagarnas samspel och 

turtagningen dem emellan. Enligt Hutchby och Wooffitt (2008) ligger inte fokus inom CA på 

språket i sig utan på hur språket används i interaktion. Allt som sker i samtalet är värdefullt och 
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man bör inte utesluta eller bortse från något när analysen görs (Hutchby & Wooffitt, 2008). En så 

kallad berättande intervju kan utgöra grunden för ett samtal som sedan kan analyseras enligt CA 

(http://www.imh.liu.se/ceder/filarkiv/1.247271/CEDERRJProgram2010.pdf). 

 

Användandet av CA i afasistudier har bidragit till en ökad förståelse för språkanvändningen hos 

personer med afasi (Aaltonen & Laakso, 2010; Barnes, Candlin & Ferguson, 2013). Genom att 

analysera ett samtal mellan en person med afasi och dennes partner kan man få viktig 

information gällande exempelvis fördelningen av turer i samtalet samt huruvida partnern 

uppmärksammar personens med afasi eventuella behov av kommunikativ hjälp (Ramsberger & 

Menn, 2003). CA har även använts i andra studier där turtagning hos personer med afasi har 

undersökts (Beeke, Wilkinson & Maxim, 2001; Wilkinson, Gower, Beeke & Maxim, 2007). 

 

Afasi 

Afasi kan definieras som en förlust eller nedsättning av språkliga funktioner till följd av en 

hjärnskada (Benson & Ardila, 1996) som oftast förvärvas i hjärnans vänstra hemisfär (Eriksson, 

2001; Lesser, 1978). En vidare definition innefattar även hur kommunikativ och social tillvaro, 

samt livskvalitet hos den insjuknade och anhöriga påverkas av afasi (Papathanasiou & Coppens, 

2013). Ytterligare en definition av afasi framhåller att skadan drabbar hjärnans tal- och 

språkområden, vilket orsakar multimodala svårigheter att förstå och uttrycka verbal 

kommunikation (Tanner, 2010). Störningarnas etiologi är i många fall cerebro-vaskulära 

sjukdomar såsom stroke och skadan är i regel fokal och således koncentrerad till ett eller flera 

specifika områden i hjärnan (Ahlsén, 2006; Benson & Ardila, 1996; Eriksson, 2001; Lesser, 

1978).  

 

I en studie från 2010 menar Ardila att begreppet afasi tidigare har inbegripit både 

språknedsättningen i sig, med påverkan på språkliga domäner, så som grammatik och fonologi, 

men även nedsättningar i kognitiva funktioner som inverkar på språkanvändningen utan att 

språket i sig drabbas (Ardila, 2010). Språket kan därmed i vissa fall vara intakt men 

språkanvändningen har försvårats som en följd av nedsättningar i exekutiva funktioner. Ardila 

(2010) föreslår att man, till skillnad från tidigare klassificering, är tydlig med att skilja på vad 
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som är en ”ren” språknedsättning och vad som är orsakat av störningar i funktioner som krävs för 

språkanvändning (Ardila, 2010). 

 

Narrativ förmåga vid afasi 
Den språkliga nedsättning som afasi inbegriper kan ofta medföra svårigheter vid samtal (Wright, 

2011). I en studie av Gleason et al. (1980) jämfördes den narrativa förmågan hos personer med 

två olika typer av afasi med en grupp deltagare som inte hade afasi. Samtliga tre grupper 

jämfördes även med varandra. Resultatet visade att deltagarna med Wernickes afasi producerade 

ungefär lika många ord som gruppen med deltagare som inte hade afasi. Deltagarna med Brocas 

afasi yttrade emellertid en tredjedel så många ord som de övriga grupperna (Gleason et al., 

1980). Andelen korrekta målord skiljde sig dock inte nämnvärt mellan de olika afasityperna, då 

båda grupperna endast producerade en fjärdedel korrekta målord jämfört med deltagarna som 

inte hade afasi (Gleason et al., 1980). Studien visade även att personerna med Wernickes afasi 

yttrade fler verb än substantiv, medan det omvända gällde för gruppen med Brocas afasi. Detta 

var något som skiljde personerna med afasi från de utan afasi, då de senare använde lika många 

verb som substantiv i sitt berättande (Gleason et al., 1980).  

 

I en studie av Ulatowska och Macaluso-Hayes (1981) undersöktes den narrativa förmågan hos 

personer med afasi och personer utan afasi. Studien visade att personers med afasi yttranden var 

kortare och bestod av mindre komplexa fraser, jämfört med personer som inte hade afasi. 

Artikelförfattarna spekulerar kring huruvida förenklingen av språkbruket skulle kunna vara en 

strategi hos deltagarna för att kompensera för nedsatt språkförmåga (Ulatowska & Macaluso-

Hayes, 1981).  

 

MLU, mean length of utterance, används som ett mått på individens språkliga förmåga och mäter 

samtalsdeltagarens genomsnittliga yttrandelängd (Miles, Chapman & Sindberg, 2006). MLU har 

bland annat använts i studier av den narrativa förmågan hos personer med afasi (Thompson et al., 

2012; Thompson et al., 2013) samt vid jämförelse mellan narration och samtal hos personer med 

andra kommunikativa nedsättningar (Miles et al., 2006). 
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Strategier vid afasi 

 

       Gemensam produktion 

I en studie av Oelschlaeger och Damico (1998a) förekom joint production som strategi i samtal 

mellan en person med afasi och dennes anhöriga. Joint production, som i fortsättningen kommer 

att benämnas gemensam produktion, innebär att samtalsturen inleds av en talare och utökas eller 

avslutas av en annan talare. Studien visade att både personen med afasi och samtalspartnern 

använde sig av gemensam produktion för att överbrygga språkliga och kommunikativa 

svårigheter som uppkom i samtalet. Deltagarna använde sig av tre typer av gemensam 

produktion; word search, turn completion och appendor production (Oelschlaeger & Damico, 

1998a). Begreppen kommer härefter benämnas ordsökning, turkomplettering och utökad 

produktion.  

 

Ordsökning innebar att personen med afasi på något sätt uttryckte en önskan om assistans vid 

ordfinnandesvårigheter varpå samtalspartnern, genom att ge förslag på ord, hjälpte personen med 

afasi att hitta rätt ord och därigenom komma vidare i sin tur (Oelschlaeger & Damico, 1998a). 

Vid turkomplettering uttryckte personen med afasi inte något behov av hjälp, men 

samtalspartnern kompletterade ändå dennes tur. Detta skedde både med och utan överlappning 

av samtalsdeltagarnas turer. Utökad produktion var den sista typen av gemensam produktion som 

observerades i studien (Oelschlaeger & Damico, 1998a). Strategin innebar att samtalspartnern 

lade till ytterligare information till det som personen med afasi just hade sagt. Samtalspartnern 

avbröt således inte den pågående turen utan utökade och förtydligade det som sagts då personen 

med afasi tycktes ha avslutat sin tur (Oelschlaeger & Damico, 1998a). Till skillnad från när en 

talare avbryter en annan, främjar gemensam produktion flytet i samtalet då talaren tar hänsyn till 

syntaktiska och semantiska aspekter i den första talarens yttrande (Ferrara, 1992). 

 

Repetition vid berättande  

I en annan studie av Oelschlaeger & Damico (1998b) undersöktes hur en person med afasi 

använde repetition som strategi för att kunna vara delaktig i samtal. Studien visade att strategin 

bland annat användes för att uttrycka osäkerhet, samförstånd samt vidkännande. I syfte att 
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uttrycka osäkerhet repeterade personen i studien de delar av yttrandet, som denne inte förstod, 

formulerat som en fråga. Detta kan jämföras med hur personer som inte har afasi ofta uttrycker 

osäkerhet kring något som en samtalsdeltagare har sagt genom att fråga exempelvis ”vad?” eller 

”vem?”, något som deltagaren i studien således inte gjorde. Uttryckandet av samförstånd 

observerades både i gemensamt berättande och i fråga-svarsekvenser. Personens 

ordfinnandesvårigheter bidrog till att skapa en fråga-svarsekvens då samtalspartnern föreslog ett 

ord i form av en fråga varpå personen med afasi svarade genom att upprepa ordet och på så sätt 

visa att han accepterade det föreslagna ordet. Samtalspartnern fick då information om huruvida 

personen med afasi auditivt hade uppfattat det som samtalspartnern hade föreslagit. Personen 

använde sig även av repetition för att visa sitt intresse för det som sades i samtalet och kunde 

därigenom vara delaktig, även om han själv inte bidrog nämnvärt till konversationen 

(Oelschlaeger & Damico, 1998b). 

 

I studien framkom även att användandet av repetition fyllde olika funktion för personen med 

afasi (Oelschlaeger & Damico, 1998b). Genom att upprepa delar av samtalspartnerns yttrande 

fick personen med afasi auditiv återkoppling på det som hade sagts ytterligare en gång, vilket 

ansågs öka hans möjlighet att följa med i samtalet. Repetition kunde även underlätta vid 

ordfinnandesvårigheter eftersom personen med afasi då fick höra ordet och kraven på dennes 

förmåga att själv plocka fram ordet därigenom sänktes (Oelschlaeger & Damico, 1998b). 

 

I en studie av Leiwo och Klippi (2000) undersöktes två typer av repetitionsstrategi hos två 

personer med afasi. Det visade sig att personerna med afasi dels repeterade sina egna yttranden i 

ett försök att behålla sin tur vid ordfinnandesvårigheter, dels att de repeterade det som 

samtalspartnern hade sagt för att på så sätt uttrycka förvåning och samförstånd (Leiwo & Klippi, 

2000). 

 

Användandet av repetition hos den som samtalar med personen med afasi kan i sin tur, enligt en 

studie av Simmons-Mackie och Kagan (1999), uppfattas som ett ifrågasättande av det personen 

med afasi säger, alternativt att samtalspartnern vill bekräfta det som personen har sagt för att 

försäkra sig om att yttrandet har uppfattats korrekt (Simmons-Mackie & Kagan, 1999). 
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Reparation 

Reparationer, som kan förekomma i samtal mellan personer utan afasi (Clark & Schaefer, 1989; 

Schegloff et al., 1977), har även studerats i samtal med personer med afasi (Perkins, 2003; 

Wilkinson, Beeke & Maxim, 2003). Reparationer är viktiga för att hantera de språkliga 

svårigheter som afasin medför och därigenom göra det möjligt att snabbt komma vidare i 

samtalet utan att medföra för stora avbrott (Perkins, 2003). Reparationer riskerar dock att blir 

utdragna just på grund av de språkliga svårigheter som afasin innefattar. Strategin kan således bli 

något kontraproduktiv då den, istället för att underlätta samtalet, kan förstärka personens med 

afasi nedsatta språkliga förmåga och därmed synliggöra dennes påverkade kompetens i rollen 

som samtalsdeltagare. Samtalspartnern har därmed en viktig roll i att stödja personen med afasi i 

dennes reparationer genom att ta hänsyn till de språkliga svårigheter som personen med afasi har 

och på så sätt främja interaktionen (Perkins, 2003). 

 

Prompting 

Semantisk och fonologisk prompting vid afasi har undersökts i ett flertal studier (Wambaugh, 

2003; Wambaugh, Doyle, Martinez & Kalinyak-Fliszar, 2001; Wisenburn & Mahoney, 2009). 

Wambaugh (2003) fann att en kombination av semantisk och fonologisk prompting underlättade 

ordmobilisering för deltagaren i studien samt att semantisk prompting var mest effektiv vid 

framplockning av specifika målord (Wambaugh, 2003). Även i Wambaugh et al. (2001) visade 

sig semantisk och fonologisk prompting vara goda strategier för att förbättra ordmobilisering vid 

afasi. Av studiens (Wambaugh et al., 2001) tre deltagare behandlades en deltagare med både 

semantisk och fonologisk prompting, medan de övriga två deltagarna enbart promptades 

semantiskt respektive fonologiskt. Resultatet tydde på att deltagarnas ordmobilisering 

faciliterades av en kombination av de två typerna av prompting, alternativt enbart semantisk 

prompting. Den deltagare som uteslutande fick fonologisk prompting uppvisade inte någon 

märkbar förbättring i ordmobiliseringsförmåga (Wambaugh et al., 2001). Wisenburn och 

Mahoney (2009) menar att semantisk respektive fonologisk prompting samt kombinationen av 

dessa kan gagna personer med afasi. Semantisk prompting visade sig dock ha störst 

generaliseringseffekt på ord som inte hade tränats på i behandling (Wisenburn & Mahoney, 

2009). 
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Gester 

Studier har visat att personer med afasi i större utsträckning använder sig av gester i syfte att 

förstärka sin kommunikation, jämfört med personer som inte har afasi (Le May, David & 

Thomas, 1988; Rousseaux, Daveluy & Kozlowski, 2010). Bakgrunden till detta tros vara att tal, 

språk och gester är nära sammankopplade vilket kan medföra att användandet av gester förstärks 

vid en språknedsättning för att därigenom kompensera för den nedsatta förmågan att uttrycka sig 

verbalt (Le May et al., 1988). När personer som inte har afasi gestikulerar görs detta ofta som ett 

komplement till det som sägs (Goodwin, 2003). För en person med afasi kan det dock vara 

nödvändigt att använda gester för att kunna göra sig förstådd (Goodwin, 2003), då personen 

många gånger gestikulerar i syfte att försöka ersätta de ord han eller hon inte kan säga 

(Rousseaux et al., 2010). För att användningen av gester ska vara effektiv krävs dock att 

samtalspartnern kan tolka och förstå innebörden av de gester personen med afasi använder 

(Perkins, 2005). 

 

Bedömningsinstrument för afasi: A-ning 

A-ning, Neurolingvistisk afasiundersökning (Lindström & Werner, 1995), har influerats av den 

Lurianska modellen och är ett av de mest använda afasitesten i Sverige. Bedömningsmaterialet 

används i syfte att differentialdiagnosticera och kartlägga den språkliga förmågan hos personer 

med afasi. A-ning innehåller bland annat uppgifter som undersöker narrativ förmåga, varav två 

är beskrivande tal – tematisk bild (uppgift A7) och berättande tal – förlopp (uppgift A8). I 

materialet ingår inte någon bedömning av ickeverbal kommunikation (Lindström & Werner, 

1995).  

 

Sammanfattningsvis medför afasi kommunikativa nedsättningar, vilket kan påverka den narrativa 

förmågan hos individen. Med den presenterade bakgrunden som utgångspunkt är det intressant 

att studera vilka strategier som förekommer hos personer med afasi och deras partners vid 

gemensamt berättande.  
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka narrativ förmåga hos personer med afasi genom 

att intervjua personer med afasi och deras partner. Genom detta studeras vilka strategier som 

används vid gemensamt berättande samt vilka strategier personen med afasi använder vid 

självständigt berättande i testsituation. 

 

De specifika frågeställningarna är: 

 Vilka strategier används vid gemensamt berättande i par där en av personerna har 

afasi? 

 Vilka strategier använder personen med afasi vid självständigt berättande i testsituation? 

 Finns det skillnader i det gemensamma och enskilda berättandet vad gäller användningen av 

strategier? 

Material och metod 

Material 

De berättande intervjuerna utgick från frågor vars syfte var att uppmuntra deltagarna till att 

berätta tillsammans (se bilaga 1). Dessa frågor var dock endast vägledande och ledde ofta till 

uppkomsten av spontana frågor från uppsatsförfattarna under intervjun.  

 

Bedömningen av det enskilda berättandet baserades på två uppgifter i A-ning. I uppgift A7 

(beskrivande tal – tematisk bild) ska deltagaren beskriva en bild föreställande en restaurangmiljö. 

I bilden illustreras omkring tio olika aktiviteter som går ut på att få personen att med egna ord 

beskriva vad som sker (Lindström & Werner, 1995). I uppgift A8 (berättande tal – förlopp) ska 

personen beskriva ett restaurangbesök eller en annan för personen välbekant aktivitet. Uppgiften 

syftar till att få personen att redogöra för minst fem möjliga moment i kronologisk ordning 

(Lindström & Werner, 1995). 
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Deltagare 

Rekrytering av deltagare skedde via mail med ledare i samtalsgrupper för personer med afasi i 

södra Sverige och kontakt etablerades sedan per telefon med deltagare som hade visat intresse 

för eventuell medverkan i studien. Sammantaget tillfrågades sju par om deltagande i studien, 

varav två par tackade nej. Det ena paret var inte längre intresserat av att medverka och i det 

andra paret var partnern osäker på om personen med afasi verkligen förstod innebörden av 

deltagandet och avböjde därför. Studiens inklusionskriterium var att paren skulle bestå av en 

person med afasi och att han/hon skulle ha en partner som inte har afasi. Samtliga deltagande 

personer med afasi hade fått afasi till följd av stroke. Personerna med afasi utgjordes av fyra män 

och en kvinna. Deltagarnas ålder, antal år som par och tid sedan stroke skiljde sig mellan paren 

(tabell 1). 

 

Tabell 1. Deltagarnas kodnamn (personer med afasi fetmarkerade), ålder vid intervjutillfället, antal år som par, antal 

år sedan stroke. 
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Procedur 

Pilotintervjuer genomfördes under hösten 2012 med fyra par utan afasi, vilka dokumenterades 

genom ljudinspelning (Marantz PMD660) och filmning (Sony handycam DCR-SR35E). 

Författarna analyserade informellt intervjuernas upplägg och sin egen insats, vilket var till hjälp 

vid genomförandet av huvudstudiens fem intervjuer. De fem deltagarparen gavs skriftlig 

information gällande studien i form av informationsbrev (se bilaga 2) och muntlig information i 

samband med första telefonkontakten. Informationen upprepades både muntligt och skriftligt 

före genomförandet av intervjun, då deltagarna även undertecknade samtyckesblankett (se bilaga 

3). Personerna med afasi spelades in och filmades i berättande intervjuer, där ljud- och 

bildupptagning gjordes med samma inspelningsutrustning som användes vid pilotintervjuerna. I 

de berättande intervjuerna fick personerna med afasi svara på frågor tillsammans med sin partner 

(se bilaga 1). Utöver intervjuerna utfördes även en formell testning av varje person med afasi 

med A-ning. I den formella testningen valdes narrationsdelarna beskrivande respektive 

berättande tal i syfte att undersöka huruvida den narrativa förmågan hos personen med afasi 

skiljde sig vid individuellt berättande jämfört med gemensamt berättande. Fyra av intervjuerna 

genomfördes i deltagarnas hem och en intervju tog plats i en fristående lokal. Intervjulängd 

varierade mellan cirka 30 minuter och 1 timme. Testningens längd varierade mellan cirka fem 

och tio minuter. Uppsatsförfattarna började bearbetningen av det inspelade materialet med att var 

för sig transkribera en av inspelningarna och jämförde sedan transkriptionerna för att beakta 

interbedömarreliabiliteten. Därefter delades materialet upp så att uppsatsförfattarna 

grovtranskriberade hälften av allt material vardera. Samtliga transkriptioner granskades och 

diskuterades av uppsatsförfattarna kontinuerligt under arbetets gång. Vid räknandet av strategier 

utgick uppsatsförfattarna från de definitioner av strategierna som finns beskrivna i uppsatsens 

bakgrund. I de yttranden där flera strategier förekommer samtidigt har uppsatsförfattarna endast 

räknat den primära strategin, det vill säga den strategi som uppträder först i yttrandet. De avsnitt 

som innehåller strategier valdes ut och delades upp mellan uppsatsförfattarna för 

fintranskribering. All transkription gjordes enligt samtalsanalytiska principer (se bilaga 4) och 

hänsyn togs även till ickeverbal kommunikation både i det gemensamma och i det enskilda 

berättandet. Förekomsten och frekvensen av strategier, som i denna studie definieras som 

metoder att hantera problem som uppstår i kommunikationen oftast till följd av afasin, 

sammanställdes i tabellform, där även varje strategis procentandel av det totala antalet strategier 
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anges. För att få en tydligare bild av fördelningen av talutrymme mellan personerna i respektive 

par vid gemensamt berättande, räknades varje deltagares totala antal yttranden. Därefter räknades 

hur många av deltagarnas yttranden som tillförde nytt innehåll till samtalet. Detta gjordes genom 

att kategorier utvecklades för vad som skulle räknas som nytt innehåll och dessa kategorier 

användes för att kategorisera hela materialet. Slutligen beräknades antalet yttranden som tillförde 

nytt innehåll till samtalet och därmed bidrog till det gemensamma berättandet. Utöver detta 

räknades det totala antalet ord i varje persons yttranden, varefter MLU beräknades på ord. 

Talutrymmet sammanställdes i en tabell med parametrarna totalt antal yttranden, yttranden som 

tillför nytt innehåll till samtalet, antal ord samt MLU beräknat på ord.  

Etiska överväganden 

Personerna med afasi och deras partners informerades skriftligt och muntligt om studiens syfte 

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

intervjuns och testningens tillvägagångssätt, hantering av det inspelade materialet och att alla 

deltagare skulle förses med kodnamn. Samtliga deltagare gav sitt skriftliga samtycke till att 

medverka i studien (se bilaga 3). Uppgifter om deltagarna som skulle kunna påverka 

konfidentialiteten avidentifierades och endast de som varit direkt engagerade i studien har haft 

tillgång till insamlad data. 

Resultat och analys 

Resultatet är indelat i gemensamt berättande och enskilt berättande. I det gemensamma 

berättandet presenteras först en tabell över deltagarnas talutrymme i samtalen (tabell 2), där 

bland annat MLU redovisas för varje deltagare. Därefter följer två tabeller över de strategier som 

förekommer i samtalen. Resultatet i tabellerna presenteras först på individnivå (tabell 3), varifrån 

intressanta iakttagelser lyfts fram och varvas med en kortare allmän beskrivning av deltagarnas 

berättandeförmåga, så som den observerats av uppsatsförfattarna. Därefter följer resultat 

presenterat på gruppnivå, dels för personer med afasi och dels för deras partners (tabell 4), där de 

vanligast förekommande strategierna i respektive grupp synliggörs. Sedan redovisas exempel 

från varje pars samtal som synliggör specifika strategier. I exemplen är de centrala strategierna 

fetmarkerade och deltagarna benämns med första bokstaven i deras respektive kodnamn. 

Uppsatsförfattare benämns med L. Efter varje exempel ges en beskrivning av samt diskussion 
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kring vad som sker i utdraget. I det enskilda berättandet presenteras för varje person med afasi en 

beskrivning av dennes prestation vid den formella bedömningen av den narrativa förmågan. 

Slutligen redovisas en jämförelse mellan förekomst och frekvens av strategier hos personerna 

med afasi vid gemensamt respektive enskilt berättande presenterat på gruppnivå (tabell 5). 

 

Gemensamt berättande 

Talutrymme 

Tabell 2. Deltagarnas talutrymme i det gemensamma berättandet (person med afasi fetmarkerad): totalt antal 

yttranden i samtalet, antal yttranden som tillför nytt innehåll till samtalet samt motsvararande värde i procent inom 

parentes, totalt antal ord i samtalet, mean length of utterance (medelyttrandelängd i samtalet). 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 2 framgår att Everts och Ullas samtal består av många men relativt korta yttranden, vilket 

påvisas i totalt antal yttranden och totalt antal ord i deras samtal. Evert har ungefär lika många 

yttranden som Ulla, 235 respektive 233, men ett väldigt lågt antal yttranden tillför nytt innehåll 

till samtalet. Andelen yttranden som tillför nytt innehåll uppmättes till 66 % hos Ulla, jämfört 

med Everts 12 %. Skillnaderna i deras talutrymme förklaras av MLU-värdet, där Evert har en 

MLU på 3 och Ulla 7 (se tabell 2). 

Både Anders och Natalie har totalt 160 yttranden vardera i samtalet. De yttranden som tillför nytt 

innehåll till samtalet är 102 för Anders och 125 för Natalie, vilket motsvarar en procentsats på 64 
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% och 78 %. Anders har totalt sett färre antal ord i samtalet än Natalie, samt något lägre MLU, 

11 jämfört med Natalies 14 (se tabell 2). 

Axel har sammantaget fler antal yttranden i samtalet (196) än vad Regina har (155) men Regina 

har mycket större andel yttranden som tillför nytt innehåll till samtalet, 77 % jämfört med Axels 

24 %. Axel har totalt sett färre antal ord i sina yttranden och hans MLU är 4, medan Reginas är 8 

(se tabell 2). 

Oskars och Annas totala antal yttranden i samtalet är ungefär lika stort, 125 respektive 122 

yttranden (se tabell 2). Oskar uppvisar något högre värden i andel yttranden som tillför nytt 

innehåll till samtalet (82 %, jämfört med Annas 80 %). Oskar har totalt sett betydligt fler ord än 

Anna i sina yttranden. MLU uppmättes till 32 hos Oskar och 21 hos Anna. Skillnaden i Oskars 

och Annas yttrandefördelning är intressant om man jämför med de övriga paren där personen 

utan afasi har flest yttranden som tillför nytt innehåll. Detta kan kanske förklaras av att Anna och 

Oskar vid inspelningen upplevdes som relativt likvärdiga i sin narrativa förmåga. 

Ingegärd och Östen har ungefär lika många yttranden var, 141 respektive 145, men Östen har 

betydligt fler yttranden som tillför nytt innehåll till samtalet, 92 % jämfört med Ingegärds 24 %. 

Att Ingegärd och Östen har så lika andel yttranden, samtidigt som väldigt få av Ingegärds 

yttranden tillför nytt innehåll till samtalet, kan troligen förklaras av att Ingegärd ofta blir 

avbruten och flera gånger försöker ta tillbaka ordet. Innehållet i hennes försök bidrar inte till att 

föra samtalet framåt, vilket kan förklara hennes låga andel yttranden som tillför nytt innehåll. 

Ingegärd har 601 ord i sina yttranden, vilket är nästan en fjärdedel av det antal ord som Östen 

har. Den stora skillnaden i parets talutrymme framgår även av MLU-värdet, där Ingegärd har 4 

och Östen 16 (se tabell 2). 
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Förekomst och frekvens av strategier 

Tabell 3. Förekomst och frekvens av strategier hos deltagarna vid gemensamt berättande (person med afasi 

fetmarkerad): totala antalet strategier, ordsökning, turkomplettering, utökad produktion, repetition, fonologisk 

prompting, semantisk prompting, gester, egeninitierad självreparation (E.S), egeninitierad annanreparation (E.A), 

annaninitierad självreparation (A.S), annaninitierad annanreparation (A.A). 

 

 

Evert visar sig kommunikativt delaktig i det gemensamma berättandet genom blickkontakt och 

gester samt många yttranden. Hans yttranden präglas emellertid främst av repetitiva stereotypa 

fraser, vilka inte bidrar nämnvärt till att föra samtalet framåt. Det är intressant att Evert, med 

tanke på hans stora narrativa svårigheter, inte har några egeninitierade självreparationer (se tabell 

3). Anledningen till detta skulle kunna vara att Everts användning av stereotypa fraser inte bidrar 

till uppkomsten av situationer där reparationer skulle kunna vara aktuella. De vanligast 

förekommande strategierna hos Evert är repetition, gester och ordsökning (se tabell 3). Ulla tar 

alla initiativ till att föra samtalet vidare. Hon ger mycket fonologisk och semantisk prompting 

och ställer många frågor till Evert, vilket gör honom delaktig i samtalet. De vanligast 

förekommande strategierna hos Ulla är repetition, fonologisk och semantisk prompting, samt 

utökad produktion (se tabell 3).  

Anders visar hög medvetenhet om sina narrativa svårigheter och initierar många 

självreparationer. Även ordsökningar och utökade produktioner förekommer i Anders berättande. 
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Ordfinnandesvårigheterna löser Anders ofta på egen hand och yttrandena präglas då av frekventa 

tvekljud och pauser. Anders söker några gånger aktivt stöd i ordsökningarna från sin partner som 

då föreslår ord. De vanligast förekommande strategierna hos Anders är egeninitierad 

självreparation, repetition och ordsökning (se tabell 3). Natalie väntar ofta in Anders i samtalet 

och ger honom tid i hans ordsökningar. Natalie är lyhörd för Anders narrativa svårigheter och 

stöttar honom där det behövs. De vanligast förekommande strategierna hos Natalie är repetition, 

egeninitierad självreparation och utökad produktion (se tabell 3). 

Axels berättande är långsamt med frekventa och långa pauser samt flertalet korta och 

ofullständiga fraser. Hans långa pauser ger en indikation på ordfinnandesvårigheter, men 

samtidigt gör hans lugna berättartempo förmodligen att han får mer tid att hitta rätt ord och inte 

behöver göra så många egeninitierade självreparationer. De vanligast förekommande strategierna 

hos Axel är repetition, gester och ordsökning (se tabell 3). Regina uppmanar Axel flertalet 

gånger att berätta genom att ställa direkta frågor till honom. Det gemensamma berättandet 

präglas av att Regina kontinuerligt utökar Axels bidrag till samtalet, ofta genom att bekräfta det 

han har sagt med frågor. De vanligast förekommande strategierna hos Regina är utökad 

produktion, egeninitierad självreparation och repetition (se tabell 3). 

Oskars yttranden är långa och består av många innehållsord. Han tar initiativ och bidrar till att 

föra det gemensamma berättandet framåt. Oskar visar medvetenhet om de få narrativa 

svårigheter han har genom att exempelvis verbalt uppmärksamma de gånger han inte följer 

berättandets regler. De vanligast förekommande strategierna hos Oskar är repetition, 

egeninitierad självreparation och ordsökning (se tabell 3). Anna genomför flera gånger utökade 

produktioner av Oskars yttranden. Vid ett flertal tillfällen förekommer annaninitierade 

annanreparationer, det vill säga att Anna initierar och utför reparationer av det Oskar har sagt. Då 

Oskar har relativt god språklig förmåga krävs det inte så mycket stöttning från Annas sida, vilket 

påvisas i tabell 3 där antalet strategier som Anna använder är relativt få. De vanligast 

förekommande strategierna hos Anna är repetition och utökad produktion (se tabell 3). 

Ingegärd visar med ständiga bekräftande och uppbackande m-ljud att hon följer med i samtalet. 

Hon försöker ett flertal gånger att ta turen men lyckas oftast inte att behålla den då hennes 

språkliga svårigheter gör att det tar lång tid för henne att formulera sig, vilket leder till att 

partnern återtar turen. Ingegärd har inte mycket talutrymme, vilket skulle kunna vara en 
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förklaring till att hon inte heller har så många egeninitierade självreparationer, då hon inte säger 

så mycket som kan behöva repareras. De vanligast förekommande strategierna hos Ingegärd är 

repetition och turkomplettering (se tabell 3). Östen tar de flesta initiativen till att föra samtalet 

framåt och dominerar berättandet med långa yttranden. De vanligast förekommande strategierna 

hos Östen är egeninitierad självreparation, utökad produktion och repetition, där den senare 

strategin ofta förekommer i samband med Ingegärds ordsökningar (se tabell 3). 

Tabell 4. Förekomst och frekvens av strategier hos personer med afasi samt deras partners vid gemensamt 

berättande: totala antalet strategier, ordsökning, turkomplettering, utökad produktion, repetition, fonologisk 

prompting, semantisk prompting, gester, egeninitierad självreparation (E.S), egeninitierad annanreparation (E.A), 

annaninitierad självreparation (A.S), annaninitierad annanreparation (A.A). Varje strategis procentandel av det totala 

antalet strategier anges inom parentes. 

 

Tabell 4 visar att det totala antalet strategier är mer än dubbelt så många hos personerna med 

afasi jämfört med deras partners. Den strategi som är överlägset vanligast förekommande hos 

personerna med afasi är repetition, som totalt sett förekom 359 gånger i de fem samtalen, följt av 

egeninitierad självreparation, ordsökning och gester. Den strategi som är vanligast 

förekommande hos personerna utan afasi är repetition, som totalt sett förekom 82 gånger. Även 

utökad produktion och egeninitierad självreparation var frekvent förekommande i denna grupp 

och användes 54 gånger, respektive 42 gånger. Egeninitierad självreparation torde dock varken 

bidra till att underlätta kommunikationen för personerna med afasi eller främja det gemensamma 

berättandet i paren. Användandet av egeninitierad självreparation ger emellertid en indikation på 

att personerna utan afasi är medvetna om sin narrativa förmåga och att de i stor utsträckning både 

uppmärksammar och åtgärdar sina felsägningar.  

Strategier 

Ordsökning 

Exempel 1 – 22.53 in i samtalet 
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1. A: de:: de: e:: finns väl:: e::he:: (2.0) e::m:: (0.4) ((smackar)) .hh ae:: (0.5) e::m: (.)  

2.  ((smackar)) e:m: man blir ju: e: emotionellt e:: (0.6) .hh väldit e: (0.3) ((smackar)) 

3.  (0.7) e::he:: (0.3) ((smackar)) e:m:: 

4. N: <känsli> 

5. A: >känsli< 

Anders påbörjar en längre sekvens av ordsökning på raderna 1-3, vilket föranleder Natalie att 

komma med ett ordförslag på rad 4. Anders är snabb med att acceptera ordet genom att repetera 

det (rad 5). Han får i exemplet mycket talutrymme, vilket syns i att hans yttrande innehåller 

många pauser, där Natalie hade kunnat ta över turen. Natalie väljer dock att inte göra det och ger 

på så sätt Anders tid och möjlighet till att göra reparationer. Att Anders ges tid att formulera sig 

gör hans yttrande långt i förhållande till mängden innehållsord. Han visar i exemplet sitt behov 

av stöd genom pauser och tvekljud.  

Exempel 2 – 02.46 in i samtalet 

1. E: jag är va heter hon e 

2. U: du är. (.) eko 

3. E: o˚m˚ (     ) ((visar med fingret på tungan att det är svårt att prata))    [va hetere] 

4. U:                                                                                                                       [eko] 

5. E: ma 

6. U: eko 

7. E: ja du (1.2) hjälp mig hjälp mig var heter det 

8. (0.8) 

9. U: m: ekonom.                               

10. E: m: a just de så vare 

Evert påbörjar ett yttrande på rad 1 som leder till en ordsökning. Ulla försöker lösa ordsökningen 

genom fonologisk prompting på rad 2. Evert blir något hjälpt av promptingen på rad 3 men visar 

med en gest att det är svårt och söker ytterligare stöd genom yttrandet ”va hetere”, vilket 

överlappas av Ullas upprepade prompting på rad 4. Efter Ullas tredje promptingförsök på rad 6 

försöker Evert inte längre säga ordet utan visar istället tydligt att han behöver hjälp med 

benämningen (rad 7). Även pauserna på rad 7 och 8 indikerar att Evert inte kommer vidare i sin 

ordsökning, något som Ulla tycks uppfatta då hon avslutar ordsökningssekvensen genom att säga 

ordet på rad 9. Evert bekräftar på rad 10 att ”ekonom” var det ord han letade efter. I enlighet med 

Oelschlaegers och Damicos studie (1998a) uttrycker både Anders i exempel 1 och Evert i 

exempel 2 att de behöver hjälp i sin ordsökning, varpå deras partners genom ordförslag hjälper 

dem vidare. Everts begäran upplevs dock som mer explicit, då hans ordsökning är av verbal 

karaktär, jämfört med Anders vars behov uttrycks mer implicit genom tvekljud och pauser. 



19 
 

Turkomplettering 

Exempel 3 – 27.04 in i samtalet 

1. N: men de e sånt som du- de skulle du ju aldrig börjat me å skri-skriva så om du hade 

2.  fortsatt å jobb[a↑] 

3. A:           [a::] nä men de hade ja ju inte [haft tid] 

4. N:                        [haft tid] nej. 

Natalie och Anders berättar gemensamt på raderna 1-3. Anders yttrande på rad 3 följs av en 

turkomplettering från Natalie (rad 4), som överlappar slutet på Anders yttrande. Till skillnad från 

exempel 1, där Anders yttrande präglades av frekventa pauser och tvekljud, uttrycker Anders i 

exempel 3 inte något behov av hjälp.  

 

Exempel 4 – 17.38 in i samtalet 

1. I: >jajajajaja< .hha (.) å ja s- försöka göra nu (.) ja ska försöka nu [(      )] 

2. Ö:                                                                                                                 [hon] ska göra en 

3.  rulltårta i i eftermidda (.) [eventuellt] få se hurdant de blir 

4. I:                                                        [(ja fö-)] 

Ingegärds repetition (rad 1) följs av en turkomplettering av Östen (rad 2) som överlappar 

Ingegärds yttrande (rad 1). På rad 4 försöker Ingegärd återta turen efter en kort paus från Östen 

men det sker en överlappning då Östen fortsätter prata efter den korta pausen (rad 3), vilket gör 

att han behåller sin tur. Liksom i Oelschlaeger och Damico (1998a), kompletteras turerna i 

exempel 3 och 4 av partnern utan att personen med afasi visat tecken på att vilja bli hjälpt i sitt 

berättande.  

 

Utökad produktion 

Exempel 5 – 02.12 in i samtalet 

1.      A:   °e° jag (0.7) kommer (0.2) s (.) från (.) gislaved 

2.     (1.9) 

3.      L:       °m° 

4.     (2.6) 

5.      R:       tog studenten där. 

6. A: jajemen 

Axel börjar på rad 1 att berätta var han kommer ifrån. På rad 5 utökar Regina Axels tidigare 

yttrande, vilket Axel godtar på rad 6.  
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Exempel 6 – 04.15 in i samtalet 

1. Ö: de e inte så vanligt att dom e hemma men hon ha vart hemma (.)  s- ö sen vi gifte oss? 

2.  kan vi säga 

3. I: >°ja°jaja < nästan (0.4) till flyser f ((kniper ihop ögonen)) f flygens lite. 

4. (1.4) 

5. Ö: ja: [ho har] jobbat lite extra vid flyget. 

6. I:      [((nickar))] ja .hhm >så att dä,< 

Ingegärd initierar en reparation (rad 3) och tycks vara nöjd med den genom sin fallande 

intonation och avslutande av yttrandet. Östen gör en utökad produktion (rad 5) och utvecklar 

därmed Ingegärds yttrande. Ingegärd bekräftar hans förtydligande på rad 6. 

En utökad produktion karaktäriseras av att den genomförs efter att en talare avslutat sin tur 

(Oelschlaeger & Damico, 1998a), vilket kan ses i exempel 5 och exempel 6. En väsentlig 

skillnad mellan de yttranden som följs av utökad produktion är att Axels yttrande i exempel 5 är 

förståeligt, medan Ingegärds yttrande i exempel 6 inte är det och kan av den anledningen vara i 

större behov av att förtydligas genom utökad produktion. 

Repetition 

Exempel 7 – 11.22 in i samtalet 

Ulla och Evert besvarar frågan om stroken har medfört något positivt. 

1. U: de (.) enda↑ ja kan tänka mig e att vi har träffat andra [människor↑ som]= 

2. E:                                                                                                 [a just de] 

3. U: =e i samma situation? 

4. E: just de 

5. L: m: 

6. U: genom föreningar? 

7. E: ja just de 

8. U: har vi blivit bekanta (.) så dä ä väl 

9. E: a just de 

10. U: man har fått nya bekanta [genom strokeförening] bland annat 

11. E:                                                   [a just de väldigt bra] 

En stor del av Everts yttranden i samtalet bestod av frasen ”ja just de”, som illustreras i exempel 

7. Även om yttrandena inte bidrar till att föra samtalet vidare, gör de honom mer aktiv än om han 

hade varit tyst. Användandet av ”ja just de” är dock inte alltid adekvat, vilket synliggörs på rad 9 

då Everts yttrande inte är en helt passande respons på det som sagts på rad 8. Everts användning 

av frasen lämpar sig dock desto mer på rad 11, där han även utvecklar sitt yttrande något. 
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Personer med afasi kan genom repetition visa sitt engagemang i ett samtal, även om dessa 

yttranden kan vara innehållslösa och inte tillföra något nytt till samtalet (Oelschlaeger & 

Damico, 1998b). Everts repetitioner av sitt eget yttrande är ett exempel på denna strategi som gör 

att han upplevs som delaktig i samtalet.  

Exempel 8 – 17.50 in i samtalet 

1. I: ja för [niklas] e tj-förti (.) förtinie år ((skriver 49 med fingret i bordet)) 

2. Ö:                    [fö-] 

3. I: ((skriver 49 med fingret i bordet)) <förti> (.) nie (.) ((tittar på Ö)) niklas ((tittar på Ö)) (.) 

4.  <förti>nie va ((skriver 49 i bordet)) (.) niklas (.) ((tittar på Ö)) nu↓((nickar)) 

5. Ö: a (.) [a] 

6. I:         [a just de] 

På rad 1, 3 och 4 tar Ingegärd stöd av gester då hon skriver siffror på bordsskivan med fingret. 

Genom repetition och blickkontakt söker Ingegärd bekräftelse från Östen på att det hon säger 

stämmer (rad 3-4), vilket skulle kunna tolkas som att repetitionerna i detta exempel visar på 

Ingegärds tvekan i det hon säger. Att personer med afasi kan använda repetition i syfte att 

uttrycka osäkerhet uppmärksammades även i Oelschlaeger och Damico (1998b).  

Exempel 9 – 15.35 in i samtalet 

1. A: så att e:m: e:: (.) .hh jag e: (.) ((smackar)) e::he:: satt eller (.) ((smackar)) (.) e:: vi 

2.  hade ju en (0.5) afasi:: e:: ((smackar)) (0.4) e:: ((smackar)) (1.1) e::m: ((smackar)) (0.6)  

3.  styre:: elle: ((smackar)) en e:: en e: 

4. N: ◦förening? ◦ 

5. A:  e:: en afasiförening. 

På raderna 1-3 uppvisar Anders ordfinnandesvårigheter, vilket för honom in på en specifik 

ordsökning på rad 2, där han letar efter ett sammansatt ord vars första del börjar med afasi. 

Natalie bidrar till att lösa ordsökningen genom att komma med ett förslag på ord (rad 4), vilket 

Anders repeterar (rad 5).  

Ordsökningar hos personer med afasi kan leda till uppkomsten av en fråga-svarsekvens initierad 

av partnern, där svaret består av en repetition av det föreslagna ordet som visar att personen med 

afasi accepterar det (Oelschlaeger & Damico, 1998b). Detta är något som påvisas i exempel 9, 

där Natalies ordförslag blir en fråga som Anders besvarar genom att repetera ordet och 

därigenom acceptera det. 
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Exempel 10 – 01.29 in i samtalet 

1. Ö: ((smackar)) å vi gifte oss nittonhundrasexti. 

2. I: °a just de°  (0.3)  sexti ja            

Östen berättar om vilket år han och Ingegärd gifte sig (rad 1). Genom att repetera det 

samtalspartnern har sagt kan personer med afasi bland annat visa samförstånd i det som sagts 

(Leiwo & Klippi, 2000), vilket Ingegärd gör genom att repetera en del av Östens yttrande (rad 2). 

Exempel 11 – 13.52 in i samtalet 

1. A: men e:: första året va: (1.1) jätte jobbigt (2.5) och e::m: (0.7) ja va ju ensam då 

2. (0.3) 

3. N: m:: 

4. (0.3) 

5. A:  e:: ja:e: hade ju inga (0.3) aktiviteter (1.1) e: ((smackar)) satt e: (1.0) ◦de va: ◦ 

6. (0.7) 

7. N: då va du (ju) ensam mycket ja 

8. A: a: 

På rad 1 använder Anders ordet ”ensam”. Han fortsätter på rad 5, men tycks där få svårt att 

komma vidare i sitt berättande. Pauserna i Anders yttrande på rad 5, samt pausen på rad 6 kan ha 

föranlett Natalie att på rad 7 bekräfta och sammanfatta Anders berättande genom att repetera 

Anders tidigare sagda ord. På rad 8 ger Anders respons på Natalies bidrag. Natalies repetition 

skulle kunna vara ett sätt för henne att kontrollera med Anders att hon har förstått honom rätt, 

vilket var fallet i en studie av Simmons-Mackie och Kagan (1999). Syftet med repetitionen 

skulle även kunna vara att Natalie visar att hon håller med Anders i det han har sagt. 

Prompting 

Exempel 12 – 00.27 in i samtalet 

1. U: å var ä du ifrån? 

2. E: jae   [s- va heter]                        

3. U:         [va heter?] landskapet 

4. E: va hetere 

5. U: gäs- 

6. E: (tarl:) ((visar med fingret på tungan att det är svårt att prata)) 

7. U: gör inte så där (.) [gästrik-] 

8. E:                              [va hetere] 

9. E: räs nej va [het-]                                                       

10.  U:                           [gästrik][land]          

11. E:                                         [r:rlan] hetere 
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Ulla hjälper Evert i en sekvens med ordsökning genom semantisk prompting (rad 1), mer 

specifik semantisk prompting (rad 3), fonologisk prompting (rad 5) och till sist genom att säga 

ordet (rad 10), då promptingen inte gjorde att Evert själv yttrade målordet korrekt. Evert visar 

med en gest (rad 6) att det är svårt för honom att uttrycka sig. Han säger upprepade gånger ”va 

hetere” (rad 2, 4, 8 och 9), vilket skulle kunna ses som en stereotyp fras, samtidigt som den fyller 

en funktion då den på ett adekvat sätt indikerar att han vill ha hjälp i sin ordsökning, samtidigt 

som han kan behålla sina turer i samtalet. Det är intressant att Ulla inleder sekvensen med 

generell prompting, för att senare bli alltmer specifik och slutligen själv benämna det eftersökta 

ordet. Ullas sätt att stödja Evert upplevs som medvetet och skulle kunna ses som en återspegling 

av en eventuell önskan från hennes sida om att han ska vara så självständig som möjligt i sitt 

berättande, vilket synliggörs i att hon börjar med att ge generell prompting i form av relativt få 

ledtrådar och utökar sedan ledtrådarna allteftersom det blir tydligare att Evert har svårigheter att 

benämna ordet. 

Exempel 13 – 02.27 in i samtalet 

 
1. R:       flydde (1.0) [f- så fort du kunde ifrån (.) gislaved? till?] (.) staden? 

2. A:                              [((skrattar))] °ja° 

3. R: °lu- vae-° ((petar till A)) säg (.) va heter den?  

4. (2.0) 

5. R: [du] flydde till (1.3) där du? (0.6) utbilda dig till läkare 

6. A: [(°va°)] a:. 

7. (0.4) 

8. R: i, 

9. (0.7) 

10. A: men [e de] 

11. R:         [säg sta:dens] namn. 

12. (0.7) 

13. A: <va?> °hha° 

14. (0.5) 

15. R: l:und 

16. A: >jajajaja< ((nickar)) 

 

Regina vill få Axel att benämna en specifik stad, vilket resulterar i en längre sekvens 

innehållande bland annat semantisk prompting riktad mot Axel. På rad 1 försöker Regina genom 

att använda sig av frågande intonation få Axel att säga staden. När detta inte lyckas ställer hon på 

rad 3 en rak fråga till Axel, vilket följs av en kort tystnad på rad 4. Regina ger därefter ytterligare 

semantisk prompting på rad 5, denna gång mer specifik. Sekvensen avrundas med att Regina på 
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rad 11 utan några vidare omskrivningar uppmanar Axel att säga stadens namn och slutligen själv 

benämner staden på rad 15, då hennes tidigare försök att prompta inte har lyckats. På rad 16 

bekräftar Axel genom nickning och jakande svar att det är Lund han har studerat i, men hans 

medhåll yttras på ett något irriterat sätt vilket ger en indikation på att han inte anser att 

benämningen av staden är viktig för honom. Reginas uppmaning på rad 11 kan grundas i att hon 

tror att Axel inte förstår att han förväntas benämna den specifika staden. Axels yttrande på rad 13 

kan på ett sätt ses som en bekräftelse av Reginas eventuella uppfattning om att han inte förstår. 

Det skulle även kunna vara så att Axel helt enkelt inte kan säga stadens namn och därför försöker 

undvika eventuella försök till benämning. 

Exempel 14 – 23.19 in i samtalet 

1. A: där (.) tränar ja (0.9) °ö° (0.7) en (1.8) ((trycker med fingrarna på bordet)) °ö° onsda och 

2.  (.) e: (3.2) ((tittar på fingrarna på bordet)) 

3. R: må, 

4. A: månda. 

Efter en lite längre paus från Axel ger Regina fonologisk prompting på rad 3, som bidrar till att 

Axel kommer vidare och säger ordet i fråga på rad 4. 

Det är intressant att se att Ulla använder sig av både semantisk och fonologisk prompting 

(exempel 12), då kombinationen av dessa har visats främja ordmobiliseringen hos personer med 

afasi (Wambaugh et al., 2001; Wambaugh, 2003; Wisenburn & Mahoney, 2009). Även Regina 

promptar både semantiskt och fonologiskt, dock inte i kombination med varandra. I exempel 13 

var den semantiska promptingen inte framgångsrik, då Axel aldrig yttrade målordet. Den 

fonologiska promptingen i exempel 14 hjälpte däremot Axel i yttrandet av målordet och gjorde 

att han kunde avsluta sitt påbörjade yttrande på rad 1-2.  

Gester  

Exempel 15 – 12.50 in i samtalet 

Evert och Ulla besvarar frågan om hur en vanlig dag ser ut. 

 

1.     U:       va du gör på morronen? [va gör] du du går ˚f˚ (.) 

2.     E:                                                  [ja::] ((pekar på fåtöljen och ritar en cirkel i bordet)) 

3.    U:   a du- ja? men du går (.) upp först. 

4.     E:    ja ((skrattar)) 
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Istället för att uttrycka sig verbalt använder Evert gester (rad 2), vars innebörd Ulla tycks tolka 

rätt (rad 3). 

Gesterna utgör en väsentlig del av Everts kommunikation och ger honom ett alternativt 

uttryckssätt vid de verbala svårigheterna. Gester förekommer oftast i högre grad hos personer 

med afasi jämfört med personer som inte har afasi (Le May et al., 1988; Rousseaux et al., 2010). 

Användandet av gester kan ersätta den verbala kommunikationen hos personer med afasi 

(Rousseaux et al., 2010). I Everts fall ger användandet av gester honom en möjlighet att bättre 

göra sig förstådd, vilket synliggörs när Ulla genom sin respons visar att hon förstår innebörden i 

Everts gester. Då samtalspartnerns förmåga att tolka gesterna rätt är väsentlig för att strategin ska 

bli framgångsrik (Perkins, 2005), torde Ullas tolkning av Everts gester kunna påverka samtalets 

fortsatta riktning.  

Exempel 16 – 16.29 in i samtalet 

Axel pratar om att hans röst är svag. 

1. A: men (.) de (1.4) <känner ((lägger handen på bröstet)) ja att de> (0.8) åker upp å så 

2.  ((visar med en stigande hand)) (1.5) de (1.4) de °e ja° (1.1) men e (1.0) °a.° sådär 

3.  ((visar “sådär” med handen)) men e (0.9) men e (0.8) ((harklar sig)) (1.7) <rösten är (.) 

4.  bra å så.> (.) nu (1.3) <men inte förr> å så 

5. L: m:? okej 

Axel använder sig av tre gester som förstärker innehållet i hans yttrande. 

Till skillnad från exempel 15, där Evert använder gester istället för att uttrycka sig verbalt, 

fungerar Axels gester i exempel 16 som ett komplement till hans talade kommunikation. Detta är 

intressant då det visat sig att personer utan afasi oftast gestikulerar för att förstärka det de säger 

(Goodwin, 2003), medan personer med afasi använder gester istället för att verbalt säga orden 

(Rousseaux et al., 2010). 

 

Reparation 

Egeninitierad självreparation 

Exempel 17 – 08.52 in i samtalet 

1.  O: calle jularbo skulle spela å ja va åtta år (0.3) nä tie år (.) ◦nie◦ sextinie (.) sexti: (0.3)  

2.  femtinie (.) å ja e >född furtinie< (0.4) tie år va ja. 
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Oskar initierar en reparation som han sedan genomför genom att resonera med sig själv. 

Reparationen initieras och genomförs i samma tur som problemet uppstår, vilket är en variant av 

egeninitierad självreparation som tas upp i Schegloff et al. (1977). Utöver detta exempel, förkom 

inte många egeninitierade självreparationer i Oskars narration av den anledningen att det inte 

behövdes, då Oskar berättade utan några större svårigheter. 

Annaninitierad annanreparation 

Exempel 18 – 39.34 in i samtalet 

Oskar och Anna svarar på frågan om det finns något positivt som afasin har medfört. 

1. O: ja de skulle va att man träffa *mycke folk* ((skrattar till)) 

2. A:  dä gjorde du väl innan också. 

3. O: ja:: >gjorde ja väl men,< 

Oskar besvarar frågan på rad 1. Anna initierar och genomför en reparation på rad 2 som Oskar 

till viss del håller med om på rad 3. 

 

Exempel 19 – 27.37 in i samtalet 

1. A: e: på (0.3) ((smackar)) (1.2) e:: om den blir av för att e:: de fordras ju:: minst sju  

2.  (av) fyra ◦tror ja för att e:◦ 

3. N: ◦fem va◦ 

4. A: eller fem >med e: med e:< ((smackar)) 

5. N: ◦ledare◦ 

6. A: ledare 

Anders yttrande på rad 1-2 föranleder Natalie att både initiera och genomföra en reparation på 

rad 3. Anders accepterar den annaninitierade annanreparationen genom att repetera det som 

Natalie sagt (rad 4).  På samma rad (4) uppvisar Anders ordfinnandesvårigheter, vilket leder till 

att Natalie föreslår ett ord på rad 5. Anders repeterar ordet på rad 6 och visar därigenom att det 

var det ord han letade efter. 

Exempel 20 – 18.33 in i samtalet 

1. A: a:: (.) me den e: (1.0) .hh yngs:ta e: eller yngste (.) han va tjugofyra år (.) så de  

2.  kan drabba, 

3. N: de va ju inte stroke han hade fått [utan hamna i en trafikolycka] eller 

4. A:                [nä:: me:::n:: e::] en trafikolycka men e: 
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Anders initierar och genomför en reparation (egeninitierad självreparation) på rad 1. Hans 

yttrande blir även föremål för en annaninitierad annanreparation från Natalie på rad 3. På rad 4 

repeterar Anders nyckelorden i Natalies yttrande och accepterar därmed hennes reparation.  

Annaninitierade annanreparationer genomförs oftast i den tur som kommer efter den tur som är i 

behov av reparation (Schegloff et al., 1977), vilket även är fallet i exempel 18, 19 och 20 där 

partnern reparerar personens med afasi yttrande direkt efter att denne har avslutat sin tur. 

Enskilt berättande  

Evert 

Everts berättande utgörs främst av så kallade innehållslösa fraser där ord som ”här” och ”där” 

uttrycks i samband med pekande på bilden. När Evert får följdfrågor i syfte att hjälpa honom 

vidare i beskrivningen av bilden, räknar han upprepade gånger saker och personer på bilden, 

dock utan att svara på frågorna. Inga föremål eller händelser på bilden benämns. Det är intressant 

att Evert börjar nynna på ett sätt som visar att han, trots att han inte verbalt uttrycker det, förstår 

vad som händer vid beskrivning av kocken och kvinnan som pussas i köket. Evert använder 

gester vid två tillfällen för att beskriva vad som sker. Han upplevs förstå händelserna i bilden 

men har stora svårigheter att uttrycka sig verbalt, vilket resulterar i en knapphändig beskrivning 

av bilden. 

Vid beskrivning av förloppet vid ett restaurangbesök, växlar Evert mellan verbal och ickeverbal 

kommunikation och använder sig av gester i betydligt större utsträckning, jämfört med i 

beskrivningen av restaurangbilden ovan. Den frekventa användningen av gester är intressant då 

han inte har någon bild att stödja sig på, vilket gör att han kan tänkas ta till ickeverbal 

kommunikation i större utsträckning för att komma runt sina verbala uttryckssvårigheter. Evert 

använder ofta gester för att reda ut missförstånd som uppkommit i samband med hans upprepade 

försök att uttrycka sig verbalt. Evert promptas vid ett tillfälle semantiskt genom frågan ”Är det 

gratis?” och formulerar till följd av detta bland annat frasen ”(vi be- vi) betrala” som, trots att 

den inte är helt adekvat, innehåller målordet ”betalar”. 

Enligt manualen för A-ning skulle Everts narrativa förmåga vid de båda uppgifterna bedömas 

med låga poäng. 
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Anders 

Anders beskrivning av restaurangbilden utgörs av ordsökningar som innehåller mycket tvekljud 

och omotiverade pauser. Enstaka egeninitierade självreparationer förekommer. Anders får tid på 

sig att lösa ordsökningarna på egen hand, vilket leder till att berättandet tar längre tid än vid det 

gemensamma berättandet där han ofta får ord föreslagna av sin partner, vilket således underlättar 

flytet i berättandet. Anders ordval vid beskrivningen av restaurangbilden upplevdes vid ett 

tillfälle som inte helt situationsanpassat: ”vätska e:: m: e:: ((smackar)) (0.7) från e:: flaskan e på 

väg att (0.3) ((smackar)) (0.5) skölja över en en man”. 

Även i beskrivningen av förloppet vid ett restaurangbesök förekommer ordsökning 

genomgående, samt en högre grad av egeninitierade självreparationer än i beskrivningen av 

restaurangbilden. Innehållet i Anders beskrivningar av både restaurangbilden och 

restaurangförloppet är adekvat, men berättandet tar lång tid på grund av ordmobiliseringströghet, 

vilket har inverkan på förståeligheten. 

Enligt manualen för A-ning skulle Anders narrativa förmåga vid de båda uppgifterna bedömas 

med höga poäng. 

Axel 

Axel beskriver ett flertal händelser i restaurangbilden med relevant innehåll. Meningarna 

karaktäriseras av kortfattade formuleringar som fylls ut av stereotypa fraser och långa pauser. 

Förekomsten av ofullständiga meningar påverkar flytet i Axels berättande, vilket även påverkar 

hans förståelighet.  

Axels beskrivning av händelseförloppet vid ett restaurangbesök består av ett fåtal händelser som 

beskrivs i logisk följd. Berättandet kännetecknas dock av liknande svårigheter som i 

beskrivningen av restaurangbilden, med långa pauser, ofullständiga meningar och stereotypa 

fraser. Axel använder sig av ickeverbal kommunikation vid ett tillfälle, då han tycks rita en meny 

med fingret i bordet. 

Enligt manualen för A-ning skulle Axels narrativa förmåga vid de båda uppgifterna bedömas 

med låga poäng. 
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Oskar 

Oskar har långa och detaljerade beskrivningar av de centrala händelserna i restaurangbilden. 

Enstaka egeninitierade självreparationer förekommer, men han uppvisar inte några svårigheter i 

sin beskrivning av bilden. 

Händelseförloppet vid ett restaurangbesök beskrivs med adekvata beskrivningar av flera moment 

i logisk följd. Oskars egeninitierade självreparationer förekommer något mer frekvent i denna 

uppgift än i beskrivningen av restaurangbilden och kännetecknas av omformuleringar och 

tendens till ordsökning för att finna ett mer passande ord. Självreparationerna påverkar dock 

varken Oskars narration eller förståelighet. 

Enligt manualen för A-ning skulle Oskars narrativa förmåga vid de båda uppgifterna bedömas 

med höga poäng. 

Ingegärd 

Ingegärds beskrivning av restaurangbilden kännetecknas av flertalet adekvata 

substantivbenämningar av föremål och personer. Ett fåtal beskrivningar av händelseförlopp 

förekommer, dock utgörs dessa av meningar med begränsat innehåll och stereotypa 

satskonstruktioner. Ordsökning utgör en längre sekvens i Ingegärds narration, där hon även vid 

flera tillfällen använder negation, “inte dricka”, vid beskrivning av bricka för att komma vidare i 

sin beskrivning. Frasen ”inte dricka” skulle kunna tolkas som att Ingegärd ger sig själv semantisk 

prompting, då det finns en flaska på brickan i bilden. Orden dricka och bricka är fonologiskt lika 

och Ingegärds yttrande kan därför även ses som fonologisk prompting. Ordsökningssekvensen 

avslutas med en gest, då Ingegärd pekar på en bricka i rummet. Ingegärds gest föranleder en av 

uppsatsförfattarna, i egenskap av testledare, att föreslå ordet ”bricka” som Ingegärd sedan 

bekräftar genom att repetera det föreslagna ordet.  Även egeninitierade självreparationer 

förekommer upprepade gånger i berättandet.  

I Ingegärds beskrivning av förloppet vid ett restaurangbesök framgår inget tydligt innehåll 

bortsett från meningar så som ”man ska väl ja man ska titta var de finns↑ nånstans↑(0.6) och ö 

(0.6) ((smackar)) (1.3) att de f::inns man kan äta där å sen (1.0) å sen ta bort e: 0.4) gra- va 

heter de (2.2) e (0.7) kläder? (0.3) innan”. Det förekommer betydligt färre ordsökningar och 



30 
 

reparationer i Ingegärds yttranden, vilket gör att hon upplevs som mer kortfattad i sina 

formuleringar kring restaurangbesöket, jämfört med vid beskrivningen av restaurangbilden. 

Enligt manualen för A-ning skulle Ingegärds narrativa förmåga vid de båda uppgifterna bedömas 

med låga poäng. 

 

Sammanställning av strategier hos personer med afasi 

 

Tabell 5: Förekomst och frekvens av strategier hos personerna med afasi vid gemensamt respektive enskilt 

berättande presenterat på gruppnivå: totala antalet strategier, ordsökning, repetition, gester, egeninitierad 

självreparation. Varje strategis procentandel av det totala antalet strategier anges inom parentes. 

 

I tabell 5 framgår att det totala antalet strategier i personernas med afasi gemensamma berättande 

är dubbelt så många jämfört med i det enskilda berättandet. Förklaringen till denna 

uppseendeväckande skillnad är att strategin repetition förekommer i mycket högre grad i det 

gemensamma berättandet. Det är dock viktigt att ta i beaktande att det råder en individuell 

variation mellan personerna med afasi både i det gemensamma och det enskilda berättandet, då 

tre av deltagarna med afasi genomgående repeterade stereotypa fraser och de övriga två 

deltagarna hade ett betydligt färre antal repetitioner och då främst av enstaka ord. Många 

repetitioner behöver dock inte betyda att berättandet uppfattas som avvikande. Personerna kan 

istället tänkas använda repetitioner på ett medvetet sätt, exempelvis för att förstärka något i ett 

yttrande. I det enskilda berättandet får personerna med afasi mer talutrymme då de som ensamma 

talare inte riskerar att bli av med sina talturer. De bär således hela ansvaret för att berättandet förs 

framåt då deras partners inte finns där för att bidra till berättandet. En följd av detta är att 

personernas med afasi narrativa svårigheter blir mer synliga i det enskilda berättandet, vilket 

skulle kunna vara en tänkbar förklaring till att strategierna ordsökning och gester förekommer 

mer när personen med afasi berättar självständigt. Egeninitierad självreparation är ungefär lika 
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vanligt i de båda berättandesituationerna. Personernas med afasi narrationsförmåga i det enskilda 

berättandet överensstämde med den i det gemensamma berättandet. 

Sammanfattande diskussion 

I likhet med Ulatowska och Macaluso-Hayes (1981) visar resultaten i föreliggande studie att 

personerna med afasi ofta använder sig av kortare och mindre komplexa yttranden, jämfört med 

deras partners som inte har afasi. Det är tänkbart att de narrativa svårigheter som personerna med 

afasi har uppvisat i studien inte enbart grundar sig i den språkliga nedsättningen, då även 

exekutiva funktioner kan spela en viktig roll i hur språket används (Ardila, 2010). Återberättande 

kräver ett visst mått av minneskapacitet och planeringsförmåga för att strukturera upp 

berättandet, vilket vid en nedsättning av dessa funktioner torde kunna bidra till svårigheter i 

berättandet. En ordsökning skulle således kunna uppstå till följd av svårigheter att minnas en 

specifik händelse som man vill berätta om, och inte enbart vara en strategi för att hantera 

ordfinnandesvårigheter. I enlighet med Ardila (2010) skulle det därför vara av värde att beakta 

skillnaderna mellan specifik språknedsättning, nedsättning i kognitiva funktioner och 

beroendeförhållandet dem emellan. 

En intressant företeelse som framkommit är att partnern använder sig av strategier antingen 

under tiden som personen med afasi befinner sig i ett problematiskt yttrande, då främst i form av 

prompting, eller efter det att personen med afasi avslutat yttrandet som orsakat svårigheter, då 

ofta genom utökad produktion. Beroende på när i svårigheten partnern går in och stöttar, kan det 

tänkas ha en inverkan på huruvida personen med afasi upplevs som kommunikativt självständig 

eller tvärtom, beroende av sin partner för att kunna berätta.  Det kan diskuteras vilket sätt som 

kan anses vara ”bäst lämpat”: att personen med afasi får hjälp mitt i svårigheten eller att 

problemet löses i efterhand, genom att partnern då utökar och därmed förtydligar personens med 

afasi yttrande. Detta torde vara väldigt individuellt, och även bero på ändamålet med stöttningen, 

det vill säga används strategier för att komma vidare i samtalet och således främja flytet i 

berättandet, eller är målet med stöttningen att göra personen med afasi delaktig och 

kommunikativt kompetent? Dessa två bör inte utesluta varandra, men skulle kunna göra det 

beroende på vilka strategier partnern använder. Om personen med afasi exempelvis hamnar i en 

ordsökning och partnern inte ger någon stöttning under den pågående ordsökningen utan istället 
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utökar yttrandet i efterhand, skulle detta kunna belysa de svårigheter som personen med afasi har 

och kunna göra att denne framstår som mindre kommunikativt kompetent. Skulle partnern 

istället ge prompting i ordsökningen skulle det kanske kunna främja både personens med afasi 

delaktighet i samtalet och flytet i berättandet. Andra faktorer som skulle kunna tänkas spela en 

viktig roll för hur personens med afasi narration uppfattas av omgivningen är exempelvis hur 

mycket tid samtalspartnern ger personen med afasi för att formulera sina yttranden. Beroende på 

hur mycket talutrymme samtalspartnern ger till personen med afasi, kan det tänkas hjälpa eller 

stjälpa personen med afasi i sitt berättande. Resultaten i föreliggande studie har visat att detta 

varierar mellan deltagarparen (se exempel 1 och 4 i Resultat och analys). Hur personens med 

afasi narration uppfattas av omgivningen torde således inte enbart baseras på den narrativa 

förmågan hos individen utan även bero på samtalspartnerns agerande. 

Deltagarna i föreliggande har varit par i ungefär lika många år men antalet år sedan insjuknandet 

varierar (se tabell 1). Antalet år som deltagarna i studien har varit ett par har troligtvis en 

inverkan på hur väl de känner varandra och torde därmed även påverka kommunikationen mellan 

personerna i paret. Om personerna känner varandra väl kan det tänkas att de kommunicerar väl 

då de har lärt sig tolka varandras kommunikativa uttryck, vilket kan göra att verbal 

kommunikation inte alltid är nödvändig för att skapa förståelse. Huruvida antalet år sedan stroke 

har påverkat personernas med afasi narration är svårt att uttala sig om då den premorbida nivån 

är okänd och uppsatsförfattarna således inte har möjlighet att jämföra den narrativa förmågan hos 

deltagarna före och efter stroke. 

Metoddiskussion 

Observer’s paradox 

Informationen som gavs till samtliga deltagare gällde bland annat studiens syfte och att 

deltagarnas narrativa förmåga skulle vara i fokus. Att deltagarna var medvetna om att deras 

narration senare skulle analyseras kan ha inverkat på hur de har berättat. Likaså närvaron av 

inspelningsutrustning, samt uppsatsförfattarnas deltagande i samtalet, kan ha påverkat 

deltagarnas beteende och således även förekomsten och frekvensen av strategier. Deltagarna var 

dessutom i viss mån styrda i sitt berättande, då de fick specifika ämnen att gemensamt berätta 

kring. Dessa aspekter kan sammantaget ha gjort att studiens resultat gällande deltagarnas 
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narrativa förmåga inte kan generaliseras till att representera samtliga situationer i deltagarnas 

vardag. Resultatet i föreliggande uppsats ger snarare en bild av deltagarnas narration just vid 

inspelningstillfället.  

Förekomst och frekvens av strategier 

En svårighet i räkningen av strategin ordsökning hos deltagarna har varit att det ofta förekommit 

flera olika strategier i samband med ordsökningar, vilket har resulterat i att strategierna har gått i 

varandra och stundtals varit något svåra att särskilja. Strävan har därför varit att försöka lösa 

svårigheten genom att inte räkna strategier som förekommer i en ordsökning, utan bara räkna 

själva ordsökningen som den använda strategin.  I ett yttrande där exempelvis en ordsökning 

leder till en repetition har endast ordsökning räknats, då det är ordsökningen som är den primära 

strategin. Ett medvetet val har varit att inte ge lika stort utrymme till varenda enskild strategi som 

deltagarna har använt sig av, då det inom ramen för denna uppsats inte har varit möjligt att ta 

hänsyn till varje enskild strategi.  

Talutrymme 

Många av personernas med afasi yttranden var funktionellt sett innehållslösa, då de exempelvis 

bestod av stereotypa fraser. Att då endast räkna antalet yttranden utan att ta hänsyn till innehållet, 

hade inte givit en representativ bild av dessa individers narrativa förmåga, varför en uträkning 

har gjorts även på hur stor andel av det totala antalet yttranden som tillför nytt innehåll till 

samtalet. 

 

Slutsatser 

Den främsta slutsatsen av föreliggande studie är att personernas med afasi narrationsförmåga i 

det enskilda berättandet till viss del överensstämde med den i det gemensamma berättandet. De 

vanligast förekommande strategierna vid gemensamt berättande var repetition och egeninitierad 

självreparation, medan det i det enskilda berättandet var repetition och ordsökning som var 

vanligast. Personerna med afasi använde sig av strategier i mycket större utsträckning i det 

gemensamma berättandet än i det enskilda. De vanligaste strategierna hos deras partners var 

repetition och utökad produktion. Det finns stora skillnader mellan hur personerna med afasi och 
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deras partners använder sig av strategier för att hantera svårigheter som uppstår i berättande till 

följd av afasi. Ytterligare en slutsats är att i alla deltagarpar utom ett är det personen utan afasi 

som har flest yttranden som tillför nytt innehåll till samtalet samt högst MLU.  

Tillvägagångssättet som har använts i föreliggande studie anses vara en lämplig metod för att få 

större insikt i den narrativa förmågan hos enskilda personer med afasi och hur den ter sig i 

gemensamt berättande tillsammans med nära anhörig. Genom att analysera det gemensamma 

berättandet kan man få en uppfattning om vilka styrkor och svagheter som finns i personens med 

afasi berättande. Den information som analysen ger är värdefull, då den delvis kan ligga till 

grund för planering av intervention. 

Framtida studier 

I framtiden vore det intressant att göra liknande studier med ett större antal deltagare där urvalet 

baseras på typen och graden av afasi, med ambitionen att få en så homogen grupp som möjligt 

och därigenom kunna dra mer generella slutsatser av resultaten. Det kan även vara intressant att 

närmare undersöka innehållet i personernas med afasi berättande, exempelvis genom att beakta 

förekomst av verb och substantiv i yttrandena och ställa detta i relation till afasityp (Gleason et 

al., 1980).  

Även en mer ingående indelning av strategier skulle kunna göras, i likhet med Leiwo och Klippi 

(2000), för att därigenom få en mer detaljerad kartläggning av strategianvändningen hos personer 

med afasi och deras partners. Denna indelning skulle kunna göras genom att exempelvis dela in 

strategier så som repetition i att personen med afasi dels repeterar sitt eget yttrande, dels att 

denne repeterar partnerns yttrande och vice versa. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

 

1. Gemensam historia – att minnas tillsammans 

 Vi skulle vilja att ni berättar lite om er själva och er historia, när och var ni träffades och 

vad som hände sedan. Ni får börja var ni vill och själva bestämma hur och vad ni vill 

berätta. 

2. Diagnos, sjukdom 

 Skulle ni kunna berätta om svårigheterna som afasin har medfört? 

 Finns det något område som inte alls har påverkats av afasin? 

 Finns det något positivt som afasin har medfört? 

3. En vanlig dag 

 Vi är nyfikna på hur en vanlig dag ser ut för er. Skulle ni kunna berätta om vad ni gjorde 

igår? Det ni gjorde tillsammans och det ni gjorde var och en för sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Informationsbrev  

Information gällande deltagande i studie 

 
Hej! 
 
Vi är två logopedstudenter som läser sista året på logopedprogrammet vid Linköpings 
universitet. Som examensarbete har vi valt att skriva om narrativ förmåga vid afasi, det vill 
säga undersöka berättandeförmågan hos personer med afasi. För att kunna genomföra detta 
behöver vi deltagare. 
 
Vi är intresserade av att undersöka hur du och din partner kommunicerar vid intervju. Vi 
hoppas att denna studie ska öka vår kunskap om vilka konsekvenser afasi får för en individs 
språkliga kommunikationsförmåga. Detta kan i sin tur förbättra både den rådgivning som ges 
till anhöriga och den träning som ges av logopeder till personer med afasi. 
 
Intervjun kommer gå till så att vi logopedstudenter kommer ställa ett antal frågor till dig och 
din partner för att få en bild av hur ni berättar. Under intervjun skulle vi vilja spela in ert 
samtal på ljud- och video för att i efterhand kunna analysera materialet genom att lyssna och 
titta på det. 
 
Efter intervjun skulle vi även vilja göra en formell bedömning av din förmåga att berätta. 
Intervju och bedömning beräknas tillsammans ta drygt en timma. 
 
Medverkan i studien är helt ofarlig och sker antingen i ert hem eller på universitetsområdet 
beroende på vad som passar er bäst. Om du blir trött kan inspelningen fortsätta vid ett annat 
tillfälle. 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. Alla uppgifter om dig avidentifieras och du kommer att ges ett kodnamn som 
genomgående används i vår studie.  
 
Då huvuddelen av vårt arbete ska ske under vårterminen 2013 beräknar vi att intervjuerna 
kan börja bokas in i november 2012. 
 
 
Vi hoppas att du är intresserad av att medverka i vår studie! 
 
 
Vid frågor om studien kontakta Dina Asaid (070XXXXXXX) eller Sofia Erenmalm 
(070XXXXXXX). 
 

 



 

Bilaga 3 – Samtyckesbrev 

Förmåga att berätta vid afasi – analys av strategier vid gemensamt berättande 

 
Vi är två logopedstudenter som läser sista året på logopedprogrammet vid Linköpings universitet. Som 
examensarbete har vi valt att skriva om narrativ förmåga vid afasi, det vill säga undersöka berättandeförmågan 
hos personer med afasi. För att kunna genomföra detta behöver vi deltagare och vi är därför intresserade av 
att undersöka hur du och din partner lägger upp ert berättande när ni gemensamt får berätta saker i samband 
med en intervju.  
 
Vi hoppas att denna studie ska öka vår kunskap om vilka konsekvenser afasi får för en individs språkliga 
kommunikationsförmåga. Detta kan i sin tur förbättra både den rådgivning som ges till anhöriga och den 
träning som ges av logopeder till personer med afasi. 
 
Intervjun kommer gå till så att vi logopedstudenter kommer ställa ett antal frågor till dig och din partner för 
att få en bild av hur ni berättar tillsammans. Under intervjun skulle vi vilja spela in ert samtal på ljud- och 
video för att i efterhand kunna analysera materialet genom att lyssna och titta på det. 
 
Efter intervjun kommer vi även göra en formell bedömning av din berättandeförmåga med hjälp av delar av 
ett test. Intervju och bedömning beräknas tillsammans ta drygt en timma. 
 
Intervjun sker antingen i ert hem eller på universitetsområdet beroende på vad som passar er bäst. Om du blir 
trött kan inspelningen fortsätta vid ett annat tillfälle. 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. Alla 
uppgifter om dig avidentifieras och du kommer att ges ett kodnamn som genomgående används i vår studie.  
 
Då huvuddelen av vårt arbete ska ske under vårterminen 2013 beräknar vi att intervjuerna kan börja bokas in 
i november 2012. 
 
Vid frågor om studien kontakta Dina Asaid (070XXXXXXX) eller Sofia Erenmalm (070XXXXXXX).  
Handledare: Christina Samuelsson (xxx@xxx.se). 
 
 
Deltagares namn och födelseår ……………………………………………………  
 
Anhörigs namn och födelseår ………………………………………………………  
 
Tel …………….........  
 
Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i undersökningen. Jag är medveten om att 
jag kan avbryta medverkan i studien. 
  

    
 
……………………………………   ……………………………………  
Deltagares namnteckning    Anhörigs namnteckning 
 
 
………………………………………… 
Ort och datum  



 

Bilaga 4 – Transkriptionsnyckel 

 

Hämtat från När man talar om trollen – personreferens i svenskt samtalsspråk (Jenny Öqvist, 

2005) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Utöver ovanstående transkriptionsnyckel har även följande symbol använts: 

     *roligt*    Sägs skrattande 


