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Abstract 
 

There are several different methods of assessment of functional 

communication in individuals with aphasia. However, these are not very established 

in Sweden. A number of assessment methods are not translated and adapted to 

Swedish. The views about what functional communication means are scattered. The 

purpose of this study was to, with the help of a questionnaire survey, identify how 

Swedish speech and language therapists assess functional communication, to what 

extent and what they want that an assessment method should contain to be clinically 

useful.  

The study involved 54 clinically active speech and language therapists in the 

area of aphasia. Participants felt that it was important to assess functional 

communication. Assessment was commonly used but with different methods. The 

most common way of assessment was that the speech  and language therapists 

assessed the functional communication through dialogue and observation. It was less 

claimed to use only structured and published assessment materials.   

The speech and language therapists in the study considered it important that 

the results from an assessment method should be comparable over time to be 

clinically useful. An increased knowledge and dissemination of assessment materials 

for functional communication might increase the use. There is a need for new 

Swedish assessment material and/or translations of existing material regarding 

functionell communication. Another aspect that is important for a more thorough 

assessment of functional communication is the lack of time as many speech and 

language therapists where experiencing. 

 

Keywords: Aphasia, functional communication, assessment methods, questionnaire 

survey. 

  



	   	   	  

Sammanfattning 
 

Det finns flertalet bedömningsmetoder för funktionell kommunikation hos 

personer med afasi. Dessa är dock inte särskilt etablerade i Sverige. Flera av 

bedömningsmetoderna finns inte översatta till svenska och är därmed inte anpassade 

till svenska förhållanden. Åsikterna kring vad funktionell kommunikation innebär är 

spridda. Syftet med föreliggande studie var att med hjälp av en enkätundersökning 

kartlägga hur och i vilken utsträckning logopeder i Sverige bedömer funktionell 

kommunikation vid afasi, samt vad de vill att en bedömningsmetod ska innehålla för 

att den ska vara kliniskt användbar. 

 I studien deltog 54 kliniskt aktiva logopeder inom afasiområdet. Deltagarna 

ansåg att det var viktigt att bedöma funktionell kommunikation. Bedömningen 

utfördes i hög grad men med olika metoder. Det vanligaste var att logopederna 

bedömde funktionell kommunikation genom samtal och observation. En mindre andel 

uppgav sig använda enbart strukturerade och publicerade bedömningsmaterial.  

Det logopederna ansåg viktigast för att en bedömningsmetod ska vara kliniskt 

användbar var att det gick att jämföra resultatet över tid. Det framkom av svaren att 

en utökad kunskap och spridning av bedömningsmaterial för funktionell 

kommunikation skulle få logopeder att använda dessa mer. Det behövs nya svenska 

material och/eller översättningar av redan befintliga material. Tidsbrist för bedömning 

av funktionell kommunikation är något som många deltagare angav som en anledning 

till att det inte genomförs i stor utsträckning. 

 

 

Nyckelord: Afasi, funktionell kommunikation, bedömningsmetoder, enkät. 

 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

Upphovsrätt 
 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 
en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära 
omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva 
ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke kommersiell 
forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt 
kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 
upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och 
tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 
omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 
samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 
sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga 
anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 
hemsida http://www.ep.liu.se/ 

 
Copyright 
 

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 
replacement - for a considerable time from the date of publication barring exceptional 
circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for anyone 
to read, to download, to print out single copies for your own use and to use it 
unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Subsequent 
transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document 
are conditional on the consent of the copyright owner. The publisher has taken 
technical and administrative measures to assure authenticity, security and 
accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be mentioned 
when his/her work is accessed as described above and to be protected against 
infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press and its 
procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its 
WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
 
© [Lisa Jansson & Åse Samuelsen] 

  



	   	   	  

Förord 
 

Vi vill i dessa förord ägna ett stort tack till vår handledare Inga-Lena Johansson som 
har bidragit med uppmuntrande ord, stöd och konstruktiv respons. Vi är tacksamma 
för hennes snabba svar på alla våra frågor och att hon alltid varit tillgänglig för oss.   
 
Ett tack riktas även till alla logopeder som har gjort denna enkätstudie möjlig med 
deras deltagande och engagemang. 
 
Till sist vill vi tacka de logopeder från logopedprogrammet i Linköping som ställde 
upp i pilotundersökningen av enkätstudien och kom med givande konstruktiva idéer.  
 
 
Åse Samuelsen och Lisa Jansson 
Linköping, februari 2014  

  



	   	   	  

Innehållsförteckning 
	  

INLEDNING	   1	  

BAKGRUND	   1	  
AFASI	   1	  
FUNKTIONELL KOMMUNIKATION	   3	  
BEDÖMNINGSMETODER FÖR FUNKTIONELL KOMMUNIKATION	   7	  

SYFTE	   11	  
FRÅGESTÄLLNINGAR	   11	  

METOD	   11	  
PILOTSTUDIE	   12	  
DELTAGARE	   12	  
ETISKA ÖVERVÄGANDEN	   13	  
UNDERSÖKNINGSMATERIAL	   13	  
PROCEDUR	   13	  
ANALYSMETOD	   14	  

RESULTAT	   15	  
BEDÖMNINGSMETODER FÖR FUNKTIONELL KOMMUNIKATION	   15	  
VAD LOGOPEDER ANSER VIKTIGT I ETT BEDÖMNINGSINSTRUMENT	   17	  
LOGOPEDERNAS UPPFATTNINGAR OM FUNKTIONELL KOMMUNIKATION	   18	  
KOMPLETTERANDE INFORMATION TILL ENKÄTSTUDIEN	   19	  

DISKUSSION	   19	  
METODDISKUSSION	   19	  
RESULTATDISKUSSION	   21	  
SLUTSATSER	   24	  
FRAMTIDA STUDIER	   25	  

REFERENSER	   26	  

APPENDIX	   29	  
BILAGA 1 - ENKÄT	   29	  
BILAGA 2 – INFORMATIONSBREV	   33	  
BILAGA 3 - PÅMINNELSEBREV	   35	  



	   	   	   1	  

Inledning 
 

Det finns ett kliniskt behov av att bedömningsmetoder för funktionell 

kommunikation hos personer med afasi blir mer etablerade i Sverige (Carlsson & 

Eriksson, 2008). Funktionell kommunikation är ett viktigt område (Worrall, 2000) 

men som idag inte bedöms i särskilt stor utsträckning med strukturerade och 

publicerade bedömningsmetoder av logopeder i Sverige. Detta är något som tidigare 

studie påvisat (Blom Johansson, Carlsson & Sonnander, 2011a). 

Föreliggande enkätstudie syftar till att ge en inblick i hur logopeder i Sverige 

bedömer funktionell kommunikation. Även vad de önskar av ett 

bedömningsinstrument för funktionell kommunikation samt vad som skulle få dem att 

använda de befintliga instrumenten i större utsträckning. Detta kan vara till hjälp vid 

utformning av ett svenskt bedömningsmaterial för funktionell kommunikation. 

 

Bakgrund 
 

Afasi  
 

En språkstörning som uppkommit efter en förvärvad hjärnskada brukar 

definieras som afasi (Ahlsén, 2008). Ordet afasi härstammar från grekiskans a- ‘ej, 

icke’ och fas´is ’tal’, vilket betyder icke tal (Wessén, 1998). Ahlsén (2008) menar att 

afasi framförallt är en symtomdiagnos. Diagnosen kan delas in med avseende på: 

olika språkliga aspekter, underliggande störning, typ av afasisyndrom samt perception 

och produktion.  

Enligt Hallowell och Chapey (2008) bör fyra primära delar ingå i en adekvat 

definition av afasi. (a) Afasi är neurogen – Afasi är alltid ett resultat av någon form av 

hjärnskada. Vanligast är att afasi uppstår efter en stroke men det kan även uppkomma 

efter operation, trauma mot huvudet, växande hjärntumör eller infektion. (b) Afasi är 

förvärvad – Ingen individ föds med det. Afasi karakteriseras av en delvis eller helt 

förlorad språkfunktion hos en person som tidigare hade utvecklat en språkförmåga. 
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Det är dock viktigt att poängtera att de flesta personer med afasi behåller många 

språkliga förmågor. Många upplever problem med minskad effektivitet vid 

formulering och/eller produktion, minskad tillgång till redan existerande språklig 

information samt minskad förmåga att kvarhålla ny språklig information. (c) Afasi 

innebär språkliga problem – Afasi beskrivs ofta som ett multimodalt problem, och 

uttrycks genom att personen får svårigheter att såväl förmedla som att ta emot och 

tolka språkliga budskap. (d) Afasi är inte ett problem av sinnesförnimmelser, motorik, 

eller intellekt - Afasi utesluter generella mentala och sensoriska brister. 

Definitionsmässigt innebär afasi inte något problem med syn, känsel, lukt, hörsel eller 

smak. Vidare beror afasi inte på någon motorisk försämring (Hallowell & Chapey, 

2008).  

Då en förvärvad hjärnskada utreds undersöks bland annat hur de språkliga 

förmågorna har drabbats och/eller om detta påverkar förmågan att kommunicera i 

vardagen. Bedömningen av kommunikationsförmågan i vardagslivet innefattar 

exempelvis interaktiva funktioner, pragmatisk förmåga och kroppsspråk (Ahlsén, 

2008). 

 

Förekomst och återhämtning. Enligt Afasiförbundet (u.å) så drabbas 

årligen cirka 12 000 personer av afasi i Sverige. Av dessa uppges omkring 35 % vara i 

yrkesverksam ålder. 

I en studie av Laska, Hellblom, Murray och Von Arbin (2001) vid 

Danderydssjukhus där 119 patienter deltog presenterades det att ungefär en tredjedel 

av patienterna inom akutstrokevården drabbades av afasi. Medelåldern för 

insjuknandet i stroke var 76 år. Inom de tre första månaderna efter insjuknandet 

påvisades en betydande förbättring hos flertalet patienter. Efter 18 månader hade 

ungefär en fjärdedel av patienterna återhämtat sig helt från afasin, 43 % hade kvar en 

betydande grad av afasi och resterande överlevde inte (Laska et al., 2001). 

 

Logopeder i Sverige. Blom Johansson et al. (2011b) nämnde att det inte är 

möjligt att avgöra hur många logopeder i Sverige som arbetar med afasi då det inte 

finns något register över detta. I studien framhölls att antalet medlemmar år 2008 i 

Svenska Logopedförbundet (SLOF) var 1058 stycken. Uppskattningsvis var detta 85 
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% av alla logopeder i Sverige. Blom Johansson et al. (2011b) sände ut en enkät till 

alla medlemmar och av dessa besvarade 758 stycken enkäten. Av de 758 deltagarna 

svarade 224 stycken att de arbetade med personer med afasi. Detta ger en viss 

indikation av hur många logopeder i Sverige som arbetar inom detta område.  

 

ICF 

 
ICF är ett klassifikationssystem som har utvecklats av Världsorganisationen 

WHO år 2001. Det har översatts till svenska av Socialstyrelsen år 2003. ICF används 

för att klassificera hälsokomponenterna: funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 

(Socialstyrelsen, 2003). 

Genom att undersöka olika komponenter: kroppsfunktion, kroppsstruktur, 

aktivitet, delaktighet och omgivning framkommer värdefull information om hur en 

person med ett visst hälsotillstånd fungerar i sitt vardagliga liv respektive vilka 

eventuella begränsningar som finns. Klassifikationssystemet kan vidare användas vid 

exempelvis utredning, behandling, rehabilitering, habilitering eller implementering 

(Socialstyrelsen, 2003).  

Vid utredning kan ICF kopplas till olika bedömningsmetoder (Ahlsén, 2008).  

Exempelvis kan funktionell kommunikation kopplas till aktivitetskomponenten i ICFs 

klassifikationssystem vilket det i litteraturen finns en samstämmighet om (Worrall, 

2000). 

 

Funktionell kommunikation 
 

Logopeder har länge framhållit vikten av bedömning av funktionell 

kommunikation hos personer med afasi. Detta eftersom det funktionella förfarandet 

tar hänsyn till hur individer fungerar i deras vardagliga miljö (Worrall, 2000). 

Det finns flera definitioner av funktionell kommunikation, en av de tidigaste 

formulerades av Holland (1982). Holland beskrev funktionell kommunikation som 

“getting the message across in a variety of ways ranging from fully formed 

grammatical sentences to appropriate gestures, rather than being limited to the use of 
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grammatically correct utterances” (s.50). Även Worrall (1995) har formulerat en 

definition: “assesses the ability of an individual to communicate in his or her own 

everyday environment” (s.50). Med denna definition menar Worrall att funktionell 

kommunikation ska bedömas i individens egen miljö. När ett meddelande inte 

uppfattas och personen med afasi förlitar sig på att den huvudsakliga 

kommunikationspartnern hjälper till ska kommunikationspartnern inkluderas i 

bedömningen (Worrall, 1995). Worrall (2000) har senare sammanställt flera viktiga 

komponenter hämtade ur olika definitioner av funktionell kommunikation. Aspekter 

som lyftes var förmågan att kunna förmedla sig, kunna kommunicera i den egna 

vardagen samt att ta emot och överföra ett budskap (Worrall, 2000). 

 

Funktionell kommunikation vs pragmatik. Worrall (1995) menar att 

distinktionen mellan funktionell kommunikation och pragmatik kan vara svår och 

dessa beteckningar förefaller ofta användas synonymt. Funktionell kommunikation 

och pragmatik är enligt Worrall inte samma sak men funktionell kommunikation 

inkorporerar pragmatik. Funktionell kommunikation har i huvudsak myntats från det 

kliniska rehabiliteringsområdet och pragmatik är ett område inom lingvistik som har 

tillämpats på kommunikationsstörningar. Ett antal bedömningsinstrument för 

funktionell kommunikation är inspirerade av den pragmatiska teorin (Worrall, 1995). 

Definitionen av pragmatik innefattar studier av språkanvändningen med avseende på 

syntax, fonologi, semantik och morfologi. Även språkanvändaren och 

samtalssituation inkluderas (Ahlsén & Nettelbladt, 2008).  

Irwin, Wertz och Avent (2002) undersökte i en studie med 20 vuxna personer 

med afasi efter stroke om det fanns något samband mellan svårighetsgraden av 

språkstörning och funktionell kommunikation. Även sambandet mellan språkstörning 

och pragmatisk förmåga samt mellan funktionell kommunikation och pragmatisk 

förmåga prövades. Med hjälp av korrelationsanalys undersöktes om det fanns något 

signifikant samband mellan ovanstående beskrivna. Det påvisades att graden av 

språkstörning var signifikant relaterad både till svårighetsgraden av funktionell 

kommunikation och pragmatisk förmåga mellan vecka fyra och 48 efter insjuknandet. 

En signifikant korrelation mellan svårighetsgraden av funktionell kommunikation och 

pragmatisk förmåga fanns enbart vid första mätningarna vid vecka fyra (Irwin et al., 

2002). 
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Bedömning av funktionell kommunikation. Vid bedömning av 

funktionell kommunikation finns det två olika metodologiska inriktningar. Den ena då 

en strukturerad bedömning genomförs och det andra där en mer informell 

profilbedömning som baseras på observationer utförs. Den informella bedömningen 

kan till exempel vara att videofilma patienten i ett samtal eller rollspel (Ahlsén, 

2008).   

Holland och Thompson (1998) samt Davidson och Worrall (2000) beskriver 

att den kommunikativa förmågan bör bedömas med observation direkt i personens 

naturliga kommunikativa miljö för att få en högre validitet. Davidson och Worrall 

(2000) menar att detta därför ofta används som ett verktyg kliniskt för att bedöma 

funktionell kommunikation. Holland och Thompson (1998) nämner att reliabilitet ska 

prövas vid utveckling av testmaterial, men att det inte alltid görs. De tar också upp att 

validiteten bör prövas genom att jämföra personens prestation i verkliga 

kommunikationssituationer med testprestationen. Ur en tidsaspekt tar skattningsskalor 

kortare tid att administrera än direkt testning. Kliniskt föredras på grund av tidsbrist 

därför skattningsskalor eller kortare versioner av test (Holland & Thompson, 1998). 

Pattersson och Chapey (2008) har i en sammanställning lyft fram att reliabilitet och 

att mäta förändringar över tid är styrkan i standardiserade test för funktionell 

kommunikation.   

Worrall (1995) menar att funktionell kommunikation inte bör bedömas med 

endast en bedömningsmetod. Begreppet funktionell kommunikation är för komplext 

för detta. Att utföra flera bedömningar istället för en, förefaller ha en större validitet. 

För att möjliggöra en framgångsrik rehabilitering av personer med afasi är det av vikt 

med bedömningsmaterial som är noggranna och validerade (Worrall, 1995). 

Davidson och Worrall (2000) beskriver olika parametrar som kan underlätta 

för en kliniskt verksam logoped när denne ska välja vilken bedömningsmetod för 

funktionell kommunikation som ska användas. Det som ska beaktas vid valet är 

exempelvis vilka parametrar som ska bedömas, anledningen till bedömningen, hur 

data samlas in och poängsätts. Vidare lyfter författarna fram att det är svårt att hitta ett 

bedömningsinstrument som täcker alla kommunikativa behov som individen har och 

som passar för alla. Som logoped gäller det att skräddarsy bedömningen efter 

personens hälsotillstånd och efter vilka förmågor som ska undersökas, eftersom de 
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olika bedömningsinstrumenten har olika fokus och syften (Davidson & Worrall, 

2000).  

Enligt Ahlsén (1995) finns det olika bakgrundsfaktorer som är relevanta att 

undersöka när kommunikationen ska bedömas hos personer med afasi. De är bland 

annat mål, roll i aktivitet samt hjälpmedel som används vid kommunikation. 

Dessutom ingår bakgrundsfaktorer, som kan hindra eller stödja kommunikation, så 

som fysiska, psykiska, biologiska och sociala faktorer. Ytterligare något som är 

relevant att undersöka är individens interaktionsmönster i avseende på turtagning, 

utbyte av reaktioner och talsekvenser samt dennes uttryck i form av 

kroppskommunikation, fonologi/prosodi, lexikon/morfologi och syntax (Ahlsén, 

1995). 

I en enkätstudie, riktad till yrkesverksamma logopeder, påvisades att 

funktionell kommunikation inte bedöms i någon större utsträckning i Sverige. Inget 

av de tio vanligaste bedömningsinstrumenten som användes av logopeder vid 

bedömning av afasi var för att bedöma funktionell kommunikation. Det instrument för 

funktionell kommunikation som användes mest var Communicative Effectiveness 

Index (CETI, 1a), vilket 8.1 % av 206 stycken logopeder uppgav att de använde 

(Blom Johansson et al., 2011a).  

 Blom Johansson, Carlsson och Sonnander (2011b) fann i utförd enkätstudie 

att en bedömning av en familjs förmåga att kommunicera med en person med afasi 

före intervention, aldrig eller sällan utfördes. Då en bedömning utfördes användes ett 

informellt och ostrukturerat förfarande i form av en observation av hur en familj 

kommunicerade med en person med afasi. Endast en deltagare i studien nämnde en 

mer strukturerad bedömning. Resultatet visade en signifikant skillnad gällande 

bedömning beroende på antal år av erfarenhet och rehabiliteringsfas. Logopeder med 

10 års erfarenhet bedömde oftare familjens kommunikationsförmåga före intervention 

än de med mindre erfarenhet. Inom akutfasen arbetade logopeder mindre frekvent 

med bedömning av kommunikationsfärdigheter än de som arbetar inom habilitering 

respektive tidig eller sen rehabiliteringsfas.  

I ett examensarbete av Carlsson och Eriksson (2008) utfördes en enkätstudie 

riktad till neurologopeder i Sverige. I denna angav de att många logopeder sällan eller 

aldrig använde bedömningsinstrumentet CETI (Tabell 1a). Övervägande del av de 

som inte använde CETI uppgav att de inte kände till materialet samt inte satt sig in i 
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det. Andra bedömningsmetoder för funktionell kommunikation som logopederna 

beskrevs använda, men i begränsad utsträckning, var Amsterdam-Nijmegen Everyday 

Language Test (ANELT, Tabell 1a), American Speech-Language and Hearing 

Association Functional Assessement of Communication Skills in Adults (ASHA 

FACS, Tabell 1a), samtalsanalys samt Functional Communication Profile (FCP, 

Tabell 1b). Dessutom användes informella bedömningsmetoder i form av exempelvis 

eget material. För logopeder i akutfasen beskrevs det inte vara möjligt att bedöma 

funktionell kommunikation. I examensarbetet framkom det att det finns ett uttryckt 

önskemål att funktionell kommunikation ska bli mer centralt inom klinisk verksamhet 

och att det finns en efterfrågan efter adekvata bedömningsmetoder. Logopederna 

uppgav att tidsbristen gör att de inte sätter sig in i existerande material (Carlsson & 

Eriksson, 2008).  

Backman och Saldert (2010) nämner att logopeder har begränsat med tid till 

att kunna göra en bedömning av hur kommunikationen fungerar i vardagen samt att 

utveckla en relation till patientens närstående. Detta gör att logopeden ofta endast 

hinner inleda en bedömning och eventuellt påbörja behandling. Det framkom även att 

det inte finns något välfungerande bedömningsinstrument för funktionell 

kommunikation som är validerat och anpassat till svenska (Backman & Saldert, 

2010). 

 

Bedömningsmetoder för funktionell kommunikation 
 

Det finns flertalet bedömningsmetoder för funktionell kommunikation, dessa 

är utformade på olika sätt och mäter olika förmågor av funktionell kommunikation.  I 

Tabell 1 a, b, c följer en beskrivning av bedömningsmetoder som används av 

logopeder i Sverige (Ahlsén, 2008) samt de som finns översatta till svenska liksom 

allmänt spridda bedömningsinstrument i Sverige.   
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Syfte 
 

Syftet till föreliggande studie är att kartlägga hur logopeder i Sverige bedömer 

funktionell kommunikation hos personer med afasi och vad logopeder anser om 

bedömning av funktionell kommunikation.  

 

Frågeställningar 
 

• Vilka bedömningsmetoder använder logopeder i Sverige samt i vilken 

utsträckning för att bedöma funktionell kommunikation hos personer med 

afasi? 

 

• Föreligger några skillnader avseende vilka typer av bedömningsmetoder som 

används relaterat till vilket lärosäte logopeden studerat vid, antal år som 

logoped, antal år inom afasiområdet samt i vilken landsdel deltagaren arbetar? 

 

• Vad skulle få logopeder i Sverige att mer frekvent använda 

bedömningsinstrument vid bedömning av funktionell kommunikation hos 

personer med afasi? 

 

• Hur viktigt tycker logopeder i Sverige det är att bedöma funktionell 

kommunikation vid afasi? 

 

• Vad tycker logopeder i Sverige ska ingå i en definition av funktionell 

kommunikation?  

Metod 
 

Studien baserades på en enkätundersökning där logopeder inom afasiområdet i 

Sverige deltog. Detta kompletterades med information från erfaren logoped inom 

området genom personlig kommunikation. 
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Pilotstudie 
 

Enkätundersökningen pilotprövades på två tidigare kliniskt aktiva logopeder 

med erfarenhet inom afasiområdet samt en nyexaminerad logoped. Dessa gav 

synpunkter på formuleringar och frågeställningar. Några korrigeringar genomfördes 

för att underlätta och minimera misstolkningar av frågor i enkäten. Svarsförfarandet 

beräknades till cirka fem minuter.  

 

Deltagare 
 

Inklusionskriterier vid urval av försökspersoner var logopeder i Sverige som 

arbetar kliniskt inom afasiområdet. Exklusionskriterierna var därav logopeder som 

inte arbetar inom området. 

Totalt deltog 56 logopeder i enkätundersökningen, dock var två av svaren 

ofullständiga och togs därmed bort från vidare analys. Resultatet som presenteras är 

från 54 deltagare varav 52 stycken var kvinnor och två stycken var män. Deltagande 

logopeder kom från olika delar av Sverige varav 29 stycken (54 %) från Götaland, 20 

stycken (37 %) från Svealand respektive fem stycken (9 %) från Norrland.  

Medelvärdet av antal år som deltagarna arbetat som logoped var 11.20 (SD = 

8.73). För antal år som yrkesverksam logoped inom afasiområdet var medelvärdet 

9.38 år (SD = 8.14). 

Deltagarna i studien arbetade inom olika faser med personer med afasi. Dessa 

var akutfas, rehabilitering i slutenvård eller öppenvård samt habilitering (LSS råd och 

stöd). Flera deltagande logopeder arbetade inom mer än en av faserna. I studien angav 

67 % av logopederna att deras tjänst utgjordes av 50 % eller mer med personer med 

afasi, resterande 33 % arbetade mindre än 50 % med denna patientgrupp.  

Alla deltagare besvarade inte samtliga frågor då dessa inte var obligatoriska 

det partiella bortfallet redovisas i resultatet. 
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Etiska överväganden 
 

Logopeden samtyckte till deltagande i föreliggande studie genom besvarandet 

av enkäten. Deltagandet var anonymt och det enda dataunderlaget som redovisas är 

enkätsvaren. Resultatet presenteras på ett sätt som inte bryter anonymiteten. I de 

frågor eller alternativ där svarsfrekvensen var låg, presenterades inte resultatet i detalj 

utan mer övergripande för att bibehålla deltagarnas anonymitet. 

 

Undersökningsmaterial 
 

För att snabbt och enkelt nå ut till logopeder runt om i Sverige sammanställdes 

en elektronisk enkät (se Bilaga 1) i Google Drive. Enkäten bestod av 13 frågor. 

Frågorna i enkäten formulerades så att de skulle kunna besvara de övergripande 

frågeställningarna för studien. Frågorna i enkäten valdes ut för att kunna besvara 

frågeställningarna i studien. Enkäten bestod av både öppna frågor och frågor med 

givna svarsalternativ. Flera av frågorna var öppna vilket möjliggjorde att deltagarna 

själva kunde formulera sina svar. Detta svarssätt valdes då det bedömdes öka 

möjligheten att få en heltäckande bild av frågeområdet. Ett exempel på en kvalitativ 

fråga var då logopeden fick möjlighet att komplettera definitionen av funktionell 

kommunikation. En kvantitativ fråga i enkäten var exempelvis den där logopeden fick 

skatta hur viktigt de ansåg det var att göra en formell bedömning av funktionell 

kommunikation.  

 

Procedur 
 

En elektronisk enkät samt informationsbrev om enkäten och deltagandet (se 

Bilaga 2) skickades ut till logopeder runt om i Sverige. Efter två veckor skickades ett 

påminnelsebrev ut via mail (se Bilaga 3). På grund av svårigheter att få tillgång till 

mailadresser skickades enkäten ut till logopeder och logopedmottagningar som gick 

att finna på hemsidor, såväl inom landsting som inom den privata sektorn. Dessutom 

bidrog logopedprogrammet vid Linköpings universitet med ett antal mailadresser till 
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logopeder. En förfrågan om att få tillgång till kontaktuppgifter skickades till 

Fackförbundet DIK, men de kunde inte delge några. Enkäten skickades sammanlagt 

ut till 100 mailadresser varav tre var till logopedmottagningar. Av dessa framgick inte 

vilka av logopederna som arbetar med personer med afasi. Deltagarna ombads 

vidarebefordra mailet till kollegor inom området. Vidare lades en länk till 

undersökningen ut på ett nätbaserat forum för logopeder (Logopedforum). På grund 

av ovanstående orsaker kan inte antalet som nåtts av enkäten uppskattas.   

 

Analysmetod 
 

Svaren från de öppna frågorna i enkäten analyserades och kategoriserades 

först av författarna var för sig. Därefter gjordes en jämförelse mellan författarnas 

kategorisering. De få fall där skillnader förelåg diskuterades gemensamt för 

konsensus i analysen. Figurer framställdes i Microsoft Excel för en tydligare översikt. 

Med hjälp av Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 22, som är ett 

statistiskt analysprogram, utfördes flera homogena Chi2-test med signifikansnivå p < 

.05. Detta gjordes för att undersöka huruvida det fanns skillnader i vilken 

bedömningsmetod som logopederna använde med avseende på olika variabler så som 

studieort, i vilken landsdel logopeden arbetar och antal tjänsteår som logoped 

respektive antal tjänsteår inom afasiområdet. De senare delades in i fyra kategorier 

(0–7 år, 8–15 år, 16–23 år respektive > 24 år). 

Författarna har i resultatet delat upp bedömningsmetoderna utifrån en 

indelning i formella eller informella metoder. Med formell bedömning avser 

författarna användning av material som är publicerat och strukturerat, till exempel 

CETI (Tabell 1a) och ANELT (Tabell 1a). Många av dessa metoder är också 

vetenskapligt prövade (Tabell 1 a, b, c). Vidare åsyftas med informell bedömning att 

metoden inte är publicerad och att instrumentet kan vara lokalt utarbetat och etablerat, 

dock kan även en informell bedömning vara strukturerad. En informell 

bedömningsmetod kan till exempel vara egengjorda skattningsskalor och samtal med 

patient. 
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Resultat 
 

Nedan presenteras det sammanställda resultatet från enkätstudien samt 

information från personlig kontakt.  

 

Bedömningsmetoder för funktionell kommunikation     
 

För den öppna enkätfrågan om vilka metoder logopederna använder för att 

bedöma funktionell kommunikation kategoriserades svaren enligt följande: (a) enbart 

informell bedömning, (b) enbart formell, (c) både formell och informell bedömning, 

(d) ingen bedömning alls. I Figur 1 redovisas fördelningen och sammanställningen av 

vilken typ av bedömning som utfördes av deltagarna. Det var vanligast att enbart en 

informell bedömning utfördes, vilket 26 stycken av totalt 54 logopeder gjorde. 

Kombinerad informell och formell bedömning förefaller nästintill lika vanligt som 

enbart informell bedömning. Att utföra enbart formell bedömning eller ingen 

bedömning alls var mindre frekvent förekommande.  

Figur 1. Fördelningen av vilken sorts bedömning för funktionell kommunikation vid afasi som logopeder i Sverige använder sig 

av. Angivet i antal logopeder av totalt 54 stycken besvarande.  

 

Vid informell bedömning som presenteras i Figur 2, framgår att det var vanligast med 

bedömning i form av samtal och intervju med patient, närstående och personal, vilket 

38 logopeder angav att de utförde. Observation av patienten i samtalssituationer var 

likaså frekvent förekommande. Det framkommer även att bedömning genom samtal 

inspirerat av Supported Communication for Adults with Aphasia (SCA) samt 

26	  

22	  

4	   2	   Enbart informell bedömning (26 st) 

Informell och formell bedömning (22 st) 

Enbart formell bedömning (4 st) 

Ingen bedömning (2 st) 
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informella skattningsskalor är bland de fyra vanligaste informella 

bedömningsmetoderna men de används i mindre utsträckning än ovanstående. Det är 

fyra olika formella bedömningsmetoder för funktionell kommunikation som 

logopeder i denna studie använder sig av, dessa presenteras i Figur 2. Den vanligaste 

bedömningsmetoden var CETI (Tabell 1a) som totalt 19 logopeder använde.   

 

Figur 2. De fyra vanligaste informella samt formella bedömningsmetoderna vid bedömning av funktionell kommunikation hos 

personer med afasi. Angivet i antal logopeder av totalt 54 stycken. Några logopeder svarade att de använder fler än en informell 

eller formell bedömningsmetod 

 

Med ett homogent Chi2-test undersöktes huruvida det fanns skillnader mellan 

vilka bedömningsmetoder den enskilda logopeden använde beroende på vilket 

lärosäte de studerat vid, antal år som logoped, antal år inom afasiområdet samt i 

vilken landsdel de arbetar. Inga statistiska signifikanta skillnader påträffades mellan 

använd bedömningsmetod och någon av de nämnda faktorerna.  

Vid skattning av hur viktig en formell bedömning av funktionell 

kommunikation är ansåg 43 % av de besvarande logopederna att det är mycket 

viktigt. Ingen av deltagarna fann det oviktigt med en formell bedömning av 

funktionell kommunikation, se Figur 3.  

Figur 3. Hur viktigt logopeder i Sverige anser att det är med en formell bedömning av funktionell kommunikation hos personer 

med afasi. 1 = inte viktigt alls, 5 = mycket viktigt. Samtliga 54 deltagare besvarade denna fråga.  
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Vad logopeder anser viktigt i ett bedömningsinstrument  
 

Deltagarna i enkäten ombads att svara på vad de anser är viktigast för att en 

metod för bedömning av funktionell kommunikation hos personer med afasi ska vara 

kliniskt användbar. Bland sex alternativ fick deltagarna välja de två de ansåg 

viktigast. I denna fråga förekom ett bortfall av deltagare på grund av att några inte 

besvarade frågan samt att ett antal svarade fler än två alternativ. Efter bortfallet 

återstod 37 svar. I Figur 4 går det att urskilja att de flesta deltagare, 25 stycken, ansåg 

att det är viktigast att resultatet ska vara möjligt att jämföra från ett tillfälle till ett 

annat.  

 

Figur 4. Vad av ovanstående alternativ anser logopeder i Sverige som viktigast för att en metod för bedömning av funktionell hos 

personer med afasi ska vara kliniskt användbar. Svar är angivet av 37 logopeder som valt ut de två viktigaste alternativen. 

 

Resultatet i Figur 5 är sammanställt utifrån en öppen fråga om vad deltagarna 

tror skulle få logopeder att använda bedömningsinstrument för funktionell 

kommunikation mer. De flesta (36 st) nämnde ökad kunskap om vilka 

bedömningsmetoder som finns samt tillgång till dessa. Det framkom även i svaren att 

åtta stycken av deltagarna saknar kännedom om befintliga bedömningsinstrument. 

Sex stycken av 54 deltagare svarade inte på denna fråga.  
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Figur 5. De fyra vanligaste faktorerna som deltagande logopeder uppger skulle få dem att använda bedömningsinstrument för 

funktionell kommunikation mer. Några logopeder nämnde flera faktorer som betydelsefulla för att få en ökad användning. Svar 

är angivet av 48 logopeder.  

 

Logopedernas uppfattningar om funktionell kommunikation   
 

Logopederna fick i en öppen enkät möjlighet att delge vilka aspekter de skulle 

vilja ha med i en definition av funktionell kommunikation, utöver den som användes i 

enkäten. Denna löd ”individens förmåga att kommunicera i sin vardagliga miljö”. 

Flera av deltagarna påpekade att det är viktigt att ICF-perspektivet framför allt 

aktivitets- och delaktighetsaspekten betonas i definitionen. Även när- och 

fjärrkommunikation ansågs viktigt. Logopederna ansåg dessutom att hur individen 

använder sin befintliga förmåga, användning av Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (AKK) och den egna upplevelsen saknas i definitionen. Ett antal 

deltagare menade att definitionen möjligen är för stor och övergripande och att det är 

svårt att veta vilka delar som inräknas.      

I övrigt beskriver flera av deltagarna att det är viktigt att bedöma funktionell 

kommunikation och att det är bra att detta belyses. Det framkom även att det på grund 

av tidsbrist inom den kliniska verksamheten inte alltid finns tid att undersöka den 

funktionella kommunikationen mer än genom samtal. Logopeder framhöll även 

svårigheten att bedöma funktionell kommunikation i akutfasen på grund av 

patienternas allmäntillstånd och att det inte finns något bra bedömningsmaterial att 

tillgå i denna fas. Vidare framhålls det att ett formellt test inte kan ersätta samtal med 

patienten utan bara komplettera.  
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Kompletterande information till enkätstudien  
 

Logopeder har uppgett att de använder Pia Apts checklista för funktionell 

kommunikation. Därför togs kontakt med Pia Apt, som har cirka 40 års erfarenhet av 

arbete med patienter med afasi, för kompletterande information om checklistan. Av 

Apt framkom att checklistan ständigt får kompletteras då funktionell kommunikation 

är individuellt och vad som är viktigt att klara av i vardagen skiljer sig mellan olika 

individer. Färdiga frågeformulär fyller inte den funktionen helt och har därmed inte 

särskilt stor fördel kliniskt. Av ovanstående beskrivna skäl använder Apt informella 

frågor kliniskt till såväl anhöriga som andra närstående och till patienten (P. Apt, 

personlig kommunikation, 21 januari 2014). 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Författarna till studien är medvetna om att det är en svaghet att inte veta hur 

många av de som arbetar med personer med afasi som har nåtts av enkäten. Detta gör 

att bortfallsanalys inte är möjlig att göra. Dock anser författarna att det var viktigare 

att nå ut till fler logopeder inom området än att veta exakt hur stort bortfallet blev. Det 

är möjligt att de som valde att inte besvara enkäten inte har något intresse av området 

funktionell kommunikation därmed försvann eventuellt en grupp som skulle kunnat 

bidra till studien.  

I en enkätstudie av Blom Johansson et al. (2011b) svarade 224 av 758 

logopeder att de arbetade med personer med afasi. Föreliggande enkätstudie 

besvarades av 54 logopeder inom afasiområdet. Detta tyder på att antalet svar i denna 

enkätstudie endast representerar en mindre grupp av logopeder inom detta område. Då 

inget register finns över hur många logopeder i Sverige som arbetar med personer 

med afasi (Blom Johansson et al., 2011b) är det dessvärre inte möjligt att se hur stor 

procentdel av det totala antalet logopeder inom afasiområdet som besvarat denna 

enkät.  

Om fördelningen av var i Sverige deltagarna arbetar hade varit mer jämn hade 

resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Eventuellt hade statistiskt signifikanta 
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skillnader påvisats mellan hur logopeden bedömer funktionell kommunikation och i 

vilken del av landet denne arbetar. Dock tror författarna att svaren avspeglar 

fördelningen av logopeder i Sverige. Den ojämna fördelningen kan även bero på att 

fler logopeder i Götaland och Svealand än i Norrland har nåtts av enkätstudien. De 

flesta mailadresserna författarna fick tillgång till var till logopeder i Götaland och 

Svealand.         

 Eftersom enkäten inte var kopplad till den enskilde logopeden och att frågorna 

var utformade så att individen inte behövde uppge personlig information kunde 

anonymiteten bevaras. Detta är bra ur ett etiskt perspektiv. Författarna till 

enkätstudien har även i presentationen av resultatet arbetat för en god anonymitet för 

deltagarna.  

Genom att använda en elektronisk enkät möjliggjordes det att enkelt och 

snabbt kunna samla in data från kliniskt verksamma logopeder runt om i Sverige. 

Detta bidrog troligtvis till ett större deltagande än vad en pappersenkät skulle ha 

genererat. Det är möjligt att nå ut till stora grupper via internet och en pappersenkät 

kräver mer tid för administration. Då det var möjligt att besvara enkäten flera gånger 

finns en risk att samma logoped har besvarat den fler än en gång.  

Inklusionkriterierna bidrog till ett bortfall av logopeder som tidigare arbetat 

med personer med afasi. Hade dessa inkluderats hade studien troligtvis fått ett större 

antal deltagare. Därmed hade möjligtvis resultatet sett annorlunda ut, men det hade 

eventuellt inte representerat hur logopeder i Sverige bedömer funktionell 

kommunikation idag.   

På en av frågorna där deltagarna ombads välja två av sex möjliga förslag 

förekom ett stort bortfall då flertalet logopeder svarade fler än två alternativ. Detta 

kan bero på att frågan missuppfattades och hade behövts tydliggöras ytterligare. 

Många av de deltagande logopederna arbetar inom flera olika faser med 

personer med afasi. Det framkom inte av enkätsvaren vilken bedömningsmetod som 

användes i respektive fas. Det hade därför varit av intresse att ha en fråga i enkäten 

som lyfter fram vilket bedömningsmetod logopeden använder i respektive fas. 

Dessutom ställdes ingen fråga angående hur många procent deltagarna arbetade i 

vardera fas. Detta innebär att författarna inte kan avgöra i hur stor grad bedömningar 

av funktionell kommunikation utförs inom de olika faserna.  
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Resultatdiskussion 
 

Flertalet logopeder ansåg att det är viktigt att ett bedömningsmaterial är 

vetenskapligt prövat. Trots detta framkom det att få endast använder en eller fler 

formella bedömningsmetoder för funktionell kommunikation hos personer med afasi. 

Studien påvisade att flertalet logopeder utförde en formell bedömning tillsammans 

med en informell, ofta i form av observation av patienten eller en intervju med patient 

och/eller närstående. Den vanligaste bedömningen av funktionell kommunikation hos 

personer med afasi var i denna studie att enbart utföra en eller flera informella 

bedömningar. Enligt Worrall (1995) bör funktionell kommunikation bedömas med 

flera metoder vilket stärker hur logopeder i Sverige ofta bedömer, angivet i denna 

enkätstudie. Författarna till denna uppsats tror precis som Worrall (1995) påpekar att 

det är bra med flera bedömningsmetoder vid bedömning då funktionell 

kommunikation är ett stort område som är svårt att greppa.  

Logopederna i enkätstudien likväl som logoped Pia Apt (personlig 

kommunikation, 21 januari 2014) framhåller att ett formellt test inte kan ersätta 

samtal med patienten utan bara komplettera. Med anledning att formella test är 

begränsade i omfattning och att kommunikationen skiljer sig mellan olika personer 

med afasi torde samtal likväl som observation behövas som komplement för att få en 

översikt över individens funktionella kommunikation. Även Davidson och Worrall 

(2000) nämner att det är svårt att hitta ett bedömningsinstrument som täcker alla 

kommunikativa behov som individen har och som passar för alla.  

Davidson och Worrall (2000) beskriver att observation av personens 

kommunikativa förmåga i sin naturliga miljö ger möjlighet till hög innehållsvaliditet. 

Vidare menar Davidson och Worrall att det därför ofta används kliniskt. Även i denna 

enkätstudie nämns observationer som en vanlig klinisk bedömningsmetod. 

Observation ger en tydlig bild av hur den funktionella kommunikationen hos personen 

med afasi ser ut och fungerar. Det torde vara bra att utföra detta tillsammans med ett 

formellt test för att få ett tydligare resultat och som kan visa förbättring över tid. För 

att få en högre ekologisk validitet tror författarna att det skulle vara värdefullt om 

logopeden fick möjlighet att observera personen med afasi i sin naturliga miljö. I 
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enkätstudien påpekade flera logopeder en önskan om att kunna observera personen 

med afasi i vardagssituationer, dock upplevs detta i nuläget svårt på grund av tidsbrist. 

 Ett fåtal logopeder uppgav att de inte gör någon bedömning av funktionell 

kommunikation. Att ingen bedömning utförs eller att logopeden gör en mycket 

begränsad informell bedömning kan möjligtvis till exempel bero på att denne arbetar i 

akutfasen. Flera logopeder som arbetar i akutfasen har i studien påpekat att 

bedömning av funktionell kommunikation är svårt att genomföra då patienterna ofta 

är trötta och att det saknas bra bedömningsmaterial för denna fas. Det kan även bero 

på att flera logopeder i enkätstudien uppger att de inte har kännedom om 

bedömningsmetoder för funktionell kommunikation. En stor del av deltagarna tror att 

en utökad kunskap och spridning av materialen skulle kunna bidra till en ökad 

användning av formella bedömningsmetoder. Detta tror författarna kan bidra till att 

fokus på funktionell kommunikation tilltar. Dessutom kan upplysningar om varför 

funktionell kommunikation bör bedömas även öka användningen. Dock tror 

författarna att nya svenska bedömningsmaterial bör utformas eller att de befintliga 

översätts till svenska och blir mer lättillgängliga. Flera av de bedömningsmetoder som 

nämns i bakgrundsdelen har författarna upptäckt är gamla och svåråtkomliga. Detta 

försvårar användandet och spridningen av dessa. Backman och Saldert (2010) nämner 

att de flesta bedömningsmetoder för funktionell kommunikation inte är översatta och 

anpassade till det svenska språket, något som även författarna i denna studie 

uppmärksammat. De bedömningsmetoder där en svensk översättning gjorts är ofta 

inte accepterade och publicerade vilket gör att de fortfarande inte används. Det är 

förståeligt att flera logopeder inte känner till vilka formella bedömningsmetoder som 

finns och att de istället använder eget material samt att de på grund av tidsbristen inte 

har möjlighet att sätta sig in i de befintliga.  

Liksom i tidigare studie av Blom Johansson et al. (2011a) visar denna studie 

att CETI (Tabell 1a) är den formella bedömningsmetod som logopeder använder mest 

vid bedömning av funktionell kommunikation hos personer med afasi. Andelen 

logopeder som angav att de använde CETI är i denna enkätstudie betydligt fler än i 

ovan nämnd studie. Detta kan möjligtvis bero på att de som valt att deltaga i denna 

enkätstudie har ett större intresse av funktionell kommunikation. En annan förklaring 

till detta kan vara att Blom Johansson et al. (2011a) inte har riktat enkätstudien enbart 

till funktionell kommunikation utan till bedömning av personer med afasi i stort. 
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Därav tror författarna till denna studie att CETI antagligen anges som mindre vanligt 

eftersom det finns många andra bedömningsmetoder vid afasi som logopeder i 

Sverige använder i större utsträckning. Att CETI är vanligast i denna studie är inte 

förvånande eftersom skattningsskalor enligt Holland och Thompson (1998) tar kortare 

tid att administrera än direkt testning. Vidare menar Holland och Thompson att på 

grund av tidsbristen föredras kliniskt därför skattningsskalor eller kortare versioner av 

test. Likaså nämner Backman och Saldert (2010) att logopeder har begränsat med tid 

till att bedöma funktionell kommunikation. Detta nämnde även flera logopeder i 

enkäten.         

 Författarna hade en frågeställning om ifall det fanns en skillnad mellan vilken 

bedömningsmetod logopeden använde beroende på år som logoped, år inom 

afasiområdet, lärosäte samt var i landet logopeden arbetar. Detta visade dock ingen 

statistisk signifikant skillnad men ett större deltagande hade möjligtvis genererat ett 

annat resultat. Författarna tror att ett större stickprov skulle bli mer representativt för 

logopedkåren i Sverige.         

 Det logopederna i studien anger som viktigast för att en bedömningsmetod för 

funktionell kommunikation ska vara användbar kliniskt är att resultatet ska vara 

möjligt att jämföra från ett tillfälle till ett annat. Ett lägre antal ansåg att det är av vikt 

att metoden är lättadministrerad. På den öppna frågan vad som skulle få logopeder att 

använda bedömningsinstrument mer svarade dock betydligt fler att metoden ska vara 

lättadministrerad jämfört med antalet som svarade att det ska vara möjligt att jämföra 

resultatet från ett tillfälle till ett annat. Att metoden ska vara lättadministrerad trodde 

alltså fler deltagare skulle vara framgångsrikt för att en bedömningsmetod skulle 

användas mer. Detta tror författarna kan bero på att logopeden redan utför många 

tester på personer med afasi samt tidsbristen inom den kliniska verksamheten. 

Tidsbristen kan även vara en förklaring till varför färre deltagare uppgav att de trodde 

logopeder skulle använda bedömningsinstrument mer där resultatet är möjligt att 

jämföra från ett tillfälle till ett annat. Det flertalet logopeder anser viktigt kliniskt tror 

författarna att logopederna tycker är svårt att tillämpa i praktiken.   

 I resultatet framkom att två av 37 logopeder ansåg det som viktigast att en 

metod har en liten tidsåtgång för analys och administration (se Figur 5). Detta 

motsäger tidsbristen vid bedömning som flertalet logopeder påpekade i studien. Att få 

ansåg detta som en viktig aspekt för att en metod ska vara kliniskt användbar tror 

författarna kan bero på att jämförbara resultat och evidensbaserade metoder är viktiga 
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aspekter inom vården och således prioriteras. Tidsaspekten kan ses som viktig i det 

vardagliga arbetet, men ur ett professionsperspektiv finns det möjligen annat som 

anses mer väsentligt.          

 Det finns många olika perspektiv på vad som menas med funktionell 

kommunikation och vilka delar som ska ingå i definitionen. Möjligen är flertalet 

definitioner i nuläget alldeles för stora och övergripande samt att det inte heller finns 

någon allmänt känd definition som används. Dessa faktorer lyftes även av logopeder i 

studien. Inom logopedkåren behöver det finnas en vedertagen och mer specifik 

definition som innefattar vilka delar som bör inräknas i termen. I bakgrunden 

presenteras en samstämmighet att funktionell kommunikation framförallt tillhör 

aktivitetskomponenten i ICF (Worrall, 2000). Logopeder i studien anser även att 

delaktighetsaspekten är en viktig del av funktionell kommunikation för att individen 

ska känna sig delaktig och tillfreds med sin situation, detta framkommer inte som en 

tydlig del i gällande definitioner.       

 Författarna till denna uppsats presenterar nedan ett förslag på en definition av 

funktionell kommunikation utifrån faktorer som logopeder i enkätstudien nämner bör 

ingå:  

”Individens förmåga att på valfritt sätt, med eller utan stöd från omgivningen, kunna 

delta och vara aktiv i situationer som individen har ett behov av att kunna 

kommunicera i, såväl med bekanta som främmande personer i vardagen.” 

  

Slutsatser 
 

Liksom tidigare studier, påvisar denna att få logopeder använder 

bedömningsinstrument vid bedömning av funktionell kommunikation hos personer 

med afasi (Blom Johansson et al., 2011a; Carlsson & Eriksson, 2008). Deltagarna i 

denna studie använder i stor utsträckning enbart informella bedömningsmetoder. Då 

funktionell kommunikation är komplext och individuellt (Worrall, 1995) kan det vara 

en fördel att använda flera bedömningsmetoder. Att då använda en informell 

bedömning i kombination med en formell kan vara bra eftersom de sistnämnda är 

strukturerade och ofta har en god validitet och reliabilitet.  

Logopeder i studien lyfte att det inte finns särskilt många formella material att 
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tillgå, speciellt inte i akutfasen. Vidare beskrevs en begränsad kännedom om 

befintliga bedömningsmaterial och varför dessa ska användas. I nuläget tenderar 

tidsbristen att påverka att en formell bedömning av funktionell kommunikation inte 

utförs i särskilt stor utsträckning.  

En ökad spridning av kunskap och formella bedömningsinstrument likväl som 

upplysningar om varför bedömningsmaterial för funktionell kommunikation ska 

användas hos personer med afasi skulle förhoppningsvis öka användandet. Även nya 

och översatta material på svenska skulle troligtvis gynna användandet då befintliga 

bedömningsmaterial ofta är gamla och/eller inte översatta.   

Logopeder i studien tycks ha olika åsikter om vad begreppet funktionell 

kommunikation innebär och vad som ska bedömas. Därav skulle det vara bra om det 

fanns en vedertagen och mer specifik definition. 

 

Framtida studier 
 

Nya formella bedömningsmaterial med hög klinisk användbarhet och 

översättningar av befintliga material skulle vara av betydelse för ökad användning vid 

bedömning av funktionell kommunikation hos personer med afasi. Materialen 

behöver vara lättadministrerade och bli spridda i Sverige. Om möjligt skulle det vara 

bra med en bedömningsmetod som fungerar väl i akutfasen, till exempel för att kunna 

påvisa förbättring av den funktionella kommunikationen allt efter att patienten blir 

bättre.  

Det finns ett behov av en mer vedertagen och specifik definition. I denna 

studie finns ett förslag på en sådan som vidare studier skulle kunna utveckla och 

sprida.  
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Appendix 
 

Bilaga 1 - enkät 
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Bilaga 2 – Informationsbrev  
 
 
Hej! 
 
Vi är två logopedstudenter som går termin 5 vid Linköpingsuniversitet. 
Nyligen har vi påbörjat vår kandidatuppsats. Fokus för uppsatsen ligger på logopeders 
bedömning av funktionell kommunikation hos personer med afasi. Anledningen till 
att vi vill undersöka detta är att metoder för att bedöma funktionell kommunikation 
inte tycks vara lika etablerade som metoder för att undersöka den lingvistiska 
förmågan (t ex A-NING).  
Den definition av funktionell kommunikation som vi använder och utgår från i vår 
enkätstudie är: “ individens förmåga att kommunicera i sin vardagliga miljö”.  
 
Varför har du valts ut till att delta i denna undersökning?  
 
Vi har valt att skicka ut denna enkät till kliniskt verksamma logopeder inom 
afasiområdet. Om du inte arbetar med personer med afasi kan du bortse från detta 
mail och enkäten. Oavsett om du använder dig av bedömningsmaterial för funktionell 
kommunikation eller ej ser vi gärna att du besvarar denna enkät. 
 
Enkäten 

 
Att delta i undersökningen är självklart frivilligt men väljer ni att besvara denna enkät 
som tar ca 5-10 minuter är vi väldigt tacksamma. Detta kommer bidra till att 
kvaliteten och tillförlitligheten på vår uppsats kommer att höjas. Förhoppningsvis 
kommer den att kunna ge information som kan vara till nytta även för er i ert arbete 
med patienter. Enkäten består av 13 stycken frågor. Ingen fråga är obligatorisk men 
svara gärna på så många du kan.  
 
Genom att besvara enkäten samtycker du till att delta i undersökningen.  Enkäten 
genomförs enligt forskningsetiska principer. Medverkan är frivillig och anonym. Den 
information som vi tar del av om dig är den du fyller i själv, exempelvis hur länge du 
arbetet inom detta område samt vilket län du verkar i. Resultatet sammanställs så att 
ingen enskild logoped kommer att kunna identifieras. 
 

Hur du besvarar enkäten 

 
För att besvara enkäten går du in på länken nedan. När du har fyllt i dina svar klickar 
du på svara för att skicka in enkäten, du skickas då till en ny sida där du får en 
bekräftelse på att ditt svar är registrerat. Du kan svara på enkäten flera gånger via 
länken, dock ber vi dig att undvika detta då vårt resultat blir missledande. 
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Enkäten kommer att vara tillgänglig till och med 2013-12-12 

 
 
https://docs.google.com/forms/d/1vwKurpLRvDpnYnfGYWiZd_DGVhqnWcWLMEZ
GNK1t8JA/viewform	  
 
Avslutningsvis  
 
Eftersom vi haft begränsad tillgång till mailadresser till kliniskt verksamma 
logopeder, så får du gärna sprida detta vidare till kollegor som arbetar med personer 
som har afasi.  
 

Om du har några frågor eller vill ta del av vår uppsats så kontakta oss gärna, se 
kontakt uppgifter nedan.  
 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 
 

Lisa Jansson, logopedstudent   Åse Samuelsen, logopedstudent 
e-post: xxxxx123@student.liu.se  e-post: xxxxx123@student.liu.se 
tel: 1234567     tel: 1234567 

Handledare: 
Inga-Lena Johansson, universitetsadjunkt 
e-post: handledare@liu.se 
tel: 1234567 
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Bilaga 3 - Påminnelsebrev 
 
 

Påminnelsebrev 
 

Ett frågeformulär, om bedömningsinstrument för funktionell kommunikation, 
skickades ut till dig för två veckor sedan. Eftersom enkätsvaren är anonyma 
vet vi inte vilka som har besvarat dem eller ej och skickar därför ut denna 
påminnelse till samtliga. Om du redan har besvarat frågorna eller inte arbetar 
med patienter med afasi kan du bortse från detta mail.   
 

Vi vill nu påminna er att svara på denna enkät. 
 

Datainsamlingen är viktigt för att höja uppsatsens kvalitetet och tillförlitlighet, 
men också för ert arbete som kliniskt verksamma logopeder. Naturligtvis är 
deltagandet frivilligt, men vi hoppas att du har möjlighet att besvara frågorna.  
 
För information om hur du ska gå till väga, se bifogat informationsbrev.  
Länk till undersökningen finns nedan.  
 
 

Har du frågor angående frågeformuläret eller andra synpunkter kan du vända 
dig till Lisa Jansson, xxxxx123@student.liu.se eller Åse Samuelsen, 
xxxxx123@student.liu.se 
 

Vi vill på förhand tacka för din medverkan i undersökningen.  
 

Med vänliga hälsningar,  
Lisa och Åse   
 
 
https://docs.google.com/forms/d/1QHpRBJgk94hK3ZV3EeCptS_OHHFGUqddNJV0
m8h-PV0/viewform 
 
 
 
 
 
 
 


