
 

 

 

 
 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Examensarbete/magisteruppsats i logopedi, 30 hp 

Vårterminen 2014 

ISRN LIU-IKE/SLP-A--14/005--SE 
 
 
 
 

En samtalsanalytisk studie av interaktion under 
behandling i afasigrupp 

 

 

 
 

Jenny Le 
Jakob Wuotila Isaksson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Examensarbete/magisteruppsats i logopedi, 30 hp 

Vårterminen 2014 

ISRN LIU-IKE/SLP-A--14/005--SE 
 
 
 
 

En samtalsanalytisk studie av interaktion under 
behandling i afasigrupp 

 

 
 
 

Jenny Le 
Jakob Wuotila Isaksson 

 
 
 
 
 
 
 
 

Handledare:  
Christina Samuelsson 

 
 

 
 

 



 

 

A Conversation Analytic Study of Interaction During Therapy in Aphasia Treatment 

Groups  

Abstract 

Aphasia is a language and communication impairment, which affects interaction with other 

individuals. The purpose of the present study is to investigate and describe interaction 

between people with aphasia and between the leaders and the participants in an aphasia group 

during treatment sessions. Three aphasia treatment groups, with a combined total of eleven 

aphasia group participants and four aphasia group leaders participated in the present study. 

Data was collected through audio and video recording. The recordings were transcribed and 

analyzed according to principles from Conversation Analysis. In addition to the video and 

audio recording, the participants with aphasia were also tested with parts of the Swedish 

neurolinguistic test A-ning. 

 

The results of the present study demonstrated that the execution of treatment tasks can change 

in interaction during group treatment sessions. Both aphasia group participants and aphasia 

group leaders were shown to have an influence on changing the characteristics of treatment 

tasks. Previous research has shown that interaction in intervention usually is institutional by 

nature. However, the interaction during group treatment in the present study was occasionally 

deviating from this system. The results of the present study also show that aphasia group 

leaders use face work more frequently in intervention, compared to the aphasia group 

participants. Strategies, which strengthen communication and language ability in persons with 

aphasia during interaction, are used by leaders as well as by participants in aphasia treatment 

groups. The present study has made a description of how interaction may appear in therapy in 

aphasia treatment groups. However, there is a continuous need to study interaction during 

aphasia treatment groups in order to identify strategies that may further facilitate interaction 

between all the participants in the group.  
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Sammanfattning  

Afasi medför en språklig och kommunikativ begränsning för personer med afasi vid samspel 

med andra individer. Syftet med föreliggande studie är att undersöka interaktion mellan 

personer med afasi, samt mellan afasigruppsledare och deltagare i en afasigrupp under 

behandlingssituationer. Tre afasigrupper, med sammanlagt elva afasigruppsdeltagare och fyra 

afasigruppsledare deltog i föreliggande studie. Datainsamling skedde via videoupptagning 

samt ljudinspelning. Det insamlade materialet transkriberades och analyserades enligt 

samtalsanalytiska principer. Utöver videofilmning och ljudinspelning har deltagarna med afasi 

även testats med delar ur det neurolingvistiska testet A-ning. 

 

Resultat från föreliggande studie visar att utförandet av behandlingsövningar är föränderligt 

vid gruppintervention, där både afasigruppsdeltagare samt afasigruppsledare påverkar 

utförandet. Enligt tidigare forskning kan interaktion under intervention vanligen vara av 

institutionell karaktär. Gruppintervention i föreliggande studie har dock visat sig kunna avvika 

från detta system. Resultaten i föreliggande studie visar även att afasigruppsledaren använder 

sig av ett tydligare socialt fasadarbete under intervention i jämförelse med det sociala 

fasadarbetet mellan två afasigruppsdeltagare. Strategier som syftar till att stärka 

kommunikations- och språkförmåga hos afasigruppsdeltagaren har identifierats hos både 

afasigruppsledare och afasigruppsdeltagare i föreliggande studie. Föreliggande studie har 

gjort en beskrivning av hur interaktionen kan te sig vid behandling i afasigrupp. Emellertid 

finns ett fortsatt behov av att studera interaktion i afasigrupper för att synliggöra strategier 

som kan underlätta samspelet mellan samtliga samtalsdeltagare.  
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Inledning 

Logopedisk afasibehandling i grupp har visat sig ha en större positiv effekt på språklig 

förmåga än andra sociala aktiviteter där en språklig terapikomponent saknats (Elman & 

Bernstein-Ellis, 1999). På grund av detta finns det ett behov av att studera samtalsdeltagare i 

afasigrupp under interventionssituationer, för att identifiera unika aspekter i den kontexten. 

Genom att få en förståelse för den kommunikationsproblematik som personer med afasi 

möter, kan strategier som underlättar kommunikationen synliggöras. Enligt Armstrong, 

Ferguson och Simmons-Mackie (2013) har metoden Conversation Analysis (CA, på svenska 

samtalsanalys) öppnat upp möjligheten till analys av dynamiken i interaktionen mellan 

personer med afasi och deras samtalspartners (Armstrong et al., 2013). Ett stort område som 

samtalsanalys fokuserar på är de reparationer som sker i interaktionen med andra personer och 

genom dessa kan kommunikativa strategier och nedsättningar synliggöras hos 

samtalsdeltagarna (Perkins, 2003). Svårigheter med att producera rätt yttrande i rätt kontext är 

ett typiskt drag vid afasi och dessa fenomen kan med hjälp av samtalsanalys identifieras samt 

undersökas närmare (Goodwin, 2003a). Då personer med afasi alltid har någon form av 

kommunikativ nedsättning till följd av den förvärvade språkstörningen (Hutchby & Wooffitt, 

2008), är det relevant att använda CA för att studera interaktionen i afasigrupper. 

Undersökningsförfarandet gör det även tänkbart att studera olika samtalsdeltagares roller i ett 

socialt samspel (Hutchby & Wooffitt, 2008) samt interaktionsmönster hos personer med afasi 

(Milroy & Perkins, 1992).  

 

Bakgrund 

Definitioner av afasi 

Utifrån en neurologisk grundsyn är afasi en förvärvad språklig nedsättning som härrör från en 

fokal hjärnskada. Samtliga språkliga domäner kan vara påverkade: fonologi, morfologi, 

syntax, semantik och pragmatik. Dessutom kan nedsättningen influera tal-, skrift- och 

läsförmåga samt medföra problematik inom såväl expressiva som impressiva språkliga 

förmågor. Neurolingvister kan i sin tur definiera afasi som ett sammanbrott i specificerade 

språkliga domäner, även här efter fokal hjärnskada (Papathanasiou & Coppens, 2013). Utifrån 

ett funktionellt synsätt definieras afasi som en kommunikativ försvagning, vilken döljer  

personens reella skicklighet och förmåga (Papathanasiou & Coppens, 2013). Afasi är 

sammanfattningsvis en nedsättning på språklig och kommunikativ nivå innehållande både 

expressiva och impressiva element. Afasi är även multimodal och orsakas av en 
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funktionsrubbning inom det centrala nervsystemet (Papathanasiou & Coppens, 2013). Graden 

av språklig nedsättning är individuell, men ytterst sällan helt total. Personer med afasi behåller 

således åtminstone någon grad av hörförståelse och expressiv förmåga, även om den kan vara 

ytterst begränsad. Personer med afasi som har relativt bibehållna språkliga förmågor kan 

likafullt uppleva svårigheter att kommunicera på ett sätt som de själva eller omgivningen 

finner acceptabelt (Jacobs, Drew, Ogletree & Pierce, 2004). Utöver åskådningar där afasi ses 

utifrån en funktionell synvinkel belyser Världshälsoorganisationens klassifikationssystem 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) vilka konsekvenser 

afasin får för personens sociala liv och livskvalitet (Thompson & Worrall, 2008; 

Papathanasiou & Coppens, 2013). 

 

Symptom vid afasi  

Hörförståelse är förmågan att förstå talat språk och majoriteten av alla personer med afasi 

uppvisar någon form av nedsatt hörförståelse (Kim, 2005). Personer med afasi kan således 

uppvisa någon form av svårighet gällande att förstå talat språk på ord- och/eller meningsnivå 

(Kim, 2005; Potagas, Kasselimis & Evdokimidis, 2013). Utöver en nedsättning av impressiv 

natur kan personer med afasi ha brister i expressiv förmåga, såsom svårigheter att producera 

det individen avser att säga. Personer med afasi kan vara allt från närmast stumma till att ha 

lättare ordfinnandesvårigheter (Potagas et al., 2013). Svårigheterna förekommer oftare vid 

konfrontationsbenämning än i interaktionen med andra, där symptomen yttrar sig i form av 

avbrott i samtalet. Begränsningarna blir tydliga vid uppgifter där specifik produktion krävs 

(Raymer, 2005). De lexikala enheter personer med afasi producerar är generellt mindre 

relevanta för den aktuella kontexten i jämförelse med produktionen hos personer utan afasi. 

Personer med afasi producerar överlag även färre ord per minut än personer utan afasi 

(Nicholas & Brookshire, 1993). Personer med afasi kan således ha brister på lexikal nivå 

(Armstrong et al., 2013). 

 

De narrativa inlägg som produceras vid interaktion innehåller de samtalsämnen som individen 

själv anser vara relevanta för sammanhanget (Hanna & Gloria, 2007). Således kan dessa 

bidrag utgöra en värdefull informationskälla rörande samtalsdeltagares pragmatiska förmåga, 

eftersom detta säger något om personens förståelse för samtalets koherens. Pragmatik är enligt 

en vanlig definition vilken språkanvändning som betraktas som lämplig i en viss given 

kontext (Hanna & Gloria, 2007). I bedömningen av vad som anses vara pragmatiskt lämpligt 

bör två kategorier av kontexter definieras. Den första kategorin är själva yttrandet i sig och 
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den andra kategorin innefattar situationen yttrandet producerades i. Exempel på detta är dels 

relationen mellan samtalsdeltagarna, dels vilken kontext de befinner sig i. Allt detta har 

betydelse för hur lämpligt ett yttrande anses vara i sig självt samt i den aktuella situationen 

(Hanna & Gloria, 2007). Samtalsdeltagare kan tolka yttranden producerade av personer med 

avvikande pragmatisk förmåga som ämnesbyten, icke-organiserade i sammanhanget och 

gränsande till olämpliga (Coelho, 2005). 

 

Kommunikativ nedsättning vid afasi  

Vid samtal med personer med afasi förekommer mer eller mindre frekventa sammanbrott i 

kommunikationen, vilket delvis har att göra med produktionen av svårförståeliga yttranden 

som stör flödet i konversationen mellan samtalsdeltagarna (Damico, Wilson, Simmons-

Mackie & Tetnowski, 2008). Afasi kan kraftigt begränsa språkförmågan, men graden av 

kommunikationsnedsättningen går att koppla till hur familj, vänner samt samhället i stort 

hanterar och bemöter personer med afasi (Parr, 2007). Enligt en studie av Hinckley, Hasselkuz 

och Ganzfried (2013) upplever personer med afasi att både information och resurser gällande 

afasi var svårtillgängliga. Det upplevdes finnas en allmän brist på kunskap rörande afasi i 

samhället. Även vårdpersonal generellt upplevdes ha otillräcklig kunskap, exempelvis 

gällande vilka resurser som kan erbjudas personer med afasi. På restauranger och liknande 

ansåg personer med afasi att andra människor inte tog sig tid att anpassa sig till deras 

kommunikativa behov (Hinckley et al., 2013). Liknande resultat har visats i en svensk studie 

där bland annat omgivningen ansågs kunna påverka graden av kommunikationsnedsättning 

(Johansson, Carlsson & Sonnander, 2012). Deltagarna i studien (Johansson et al., 2012), elva 

personer med afasi, upplevde att kommunikativa missförstånd uppstod i interaktionen med 

personer utan afasi då parterna inte tycktes kunna förstå varandra. Brist på kunskap, förståelse 

och insikt från personer utan afasi upplevdes av personer med afasi som en generellt rådande 

faktor i kommunikationsbegränsningarna (Johansson et al., 2012). 

 

Resultat från Munktells och Svantessons (2010) samtalsanalytiska studie där de studerade en 

person med afasi i olika interaktionssammanhang med andra samtalsdeltagare, visade att 

personen med afasi använde sig av skratt i en högre grad än de andra samtalsdeltagarna. 

Resultaten visade även att skratt hos personer med afasi kan relateras till de olika roller de har 

i socialt samspel. Förutom att använda skratt i humoristiska sammanhang använde personen 

med afasi ofta detta som ersättning för den verbala språkliga nedsättningen (Munktell & 

Svantesson, 2010). Personer med afasi kan därmed i större utsträckning framstå som 
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kommunikativt kompetenta individer och samtalsdeltagare med insikt om sina språkliga 

begränsningar (Granberg & Karlsson, 2010; Munktell & Svantesson, 2010).    

 

Strategier för att underlätta kommunikationen vid afasi 

Det finns vanligen en delad förståelse hos såväl personen med afasi som hos den andra 

samtalsdeltagaren för när svårförståelighet leder till kommunikativa sammanbrott under ett 

samtal (Damico, Simmons-Mackie & Wilson, 2006). När det skedde ett sammanbrott i 

kommunikationen använde samtalsdeltagarna både interaktionsstrategier och 

kunskapsresurser för att återetablera förståelighet och flöde i samtalet. Interaktionsstrategier 

kan exempelvis vara gester och bekräftande repetitioner av den andras yttranden. Så kallade 

kunskapsresurser kan bland annat vara att utifrån språkligt vetande försöka ringa in vad 

personen med afasi vill säga; sannolikt är det till exempel en rimlig slutsats att personen med 

afasi försöker producera ett svar om samtalspartnern har ställt en fråga. Det kan även vara 

användandet av personlig kunskap, vilket innefattar informationen en samtalsdeltagare har om 

den andra personens intressen och erfarenheter för att tolka dennes yttranden (Damico et al., 

2006).   

 

Ett vanligt kommunikativt beteende är att personen med afasi och samtalspartnern använder 

gemensamma strategier såsom delad produktion (joint production), vilket innebär att personen 

förutser vad samtalspartnern ska säga härnäst, upprepningar, gissningar och avslutande av en 

annans yttrande för att hantera kommunikativa sammanbrott. Såväl personen med afasi som 

samtalspartnern kan emellertid även tillämpa beteenden som bryter upp samtalsflödet. Ett 

exempel är att om personen med afasi uppmanas förklara sitt yttrande, så upprepar personen 

bara yttrandet igen, samt om samtalspartnern försöker få personen med afasi att producera ett 

specifikt ord som inte krävs för att betydelsen i yttrandet ska kunna förstås (Armstrong et al., 

2013). 

 

Kommunikativa strategier 

De tillvägagångssätt som deltagarna i studien av Johansson et al., (2012) använde sig för att 

underlätta kommunikationen delades in i fyra kategorier: aktiva strategier, hjälp från 

samtalsdeltagaren, reparera eller ge upp samtalet och undvikanden. Exempel på aktiva 

strategier var att använda sig av kommunikationsböcker för att komplettera ett budskap, visa 

upp textkort med information om afasi samt underlätta samtalsmiljön genom urval av 

samtalsämne, tid och plats. Kommunikationsstrategier som utnyttjades i interaktionen med 
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andra samtalsdeltagare var att göra omformuleringar och att utöva reparation i samtal samt att 

använda gester, ritande och låg- och högteknologiska hjälpmedel för kommunikation. I vissa 

fall tog personerna även hjälp av sina samtalsdeltagare genom att be samtalsdeltagare att 

skriva ner stödord och/eller prata med nedsatt taltempo (Johansson et al., 2012).    

 

Det finns ett samband mellan generell språklig förmåga och användande av gester hos 

personer med afasi. Personer som har relativt god hörförståelse tenderar att använda relativt 

lättolkade gester som stöttar kommunikationen. Gester som används av personer med en 

relativt nedsatt hörförståelse är mer innehållslösa och vaga. Gester kan användas för att 

förstärka talet, ersätta talet samt reparera språkliga sammanbrott (McNeill, 1992). Enligt en 

studie av Damico et al. (2008) är användandet av gester viktigare för kommunikationen än tal 

om personen med afasi har en markant expressiv språklig nedsättning. Även om strategin inte 

var tillräcklig för att förmedla det önskade budskapet så fortsatte den att användas, vilket 

Damico et al. (2008) tolkar som att personer med afasi kan utveckla ett kompensatoriskt 

beteende med syftet att bemästra verbala begränsningar (Damico et al., 2008). Purdy och 

Koch (2006) hävdar att kognitiv flexibilitet spelar en större roll än grad av afasi gällande 

användande och byte av strategier vid kommunikativa uppgifter. Nedsatt kognitiv flexibilitet 

kan således hindra personer med afasi från att se när en ny strategi bör användas eftersom den 

nuvarande inte fungerar i den aktuella kontexten (Purdy & Koch, 2006).  

 

Enligt en studie av Laakso och Klippi (1999) kan en kommunikativ nedsättning som 

ordfinnandesvårigheter leda till en så kallad “hint and guess”-sekvens vid samspel med andra. 

En sådan sekvens består av fyra faser; problemet identifieras, ett gemensamt ramverk för att 

motverka problemet fastslås mellan samtalsdeltagarna, en “hint and guess”-fas och slutligen 

en bekräftelsefas. Personer med afasi försöker vanligen först initiera en självreparation och 

om den inte lyckas bjuds en eller flera medaktörer in. Medaktören visar sin acceptans gällande 

detta genom att föreslå en möjlig lösning och därefter kan “hint and guess”-fasen påbörjas, 

vilket innebär att medaktören försöker lista ut vad personen med afasi vill säga. Det är 

emellertid viktigt som samtalspartner att följa de signaler en person med afasi ger, eftersom 

såväl personer utan afasi som personer med afasi vanligen föredrar att först få försöka 

reparera sitt eget tal själv (Laakso & Klippi, 1999). 

 

 

 



 

6 

 

Afasibehandling 

Den klassiska behandlingsinriktningen för personer med afasi baseras på en medicinsk modell 

där fokus hamnar på den språkliga nedsättningen i sig (Worrall, Papathanasiou & Sherratt, 

2013). Målsättningen med interventionen är att stärka individens nedsatta språkliga områden. 

De sociala konsekvenserna som följer med afasi bör dock inte negligeras och en så kallad 

social modell bör därför komplettera den medicinska när behandlingsinsatser sätts in. 

Omgivningen är full av såväl facilitatorer som barriärer, vilka påverkar den kommunikativa 

förmågan hos personer med afasi. Kommunikativt beteende hos de samtalspartners som 

personer med afasi möter är en viktig faktor som kan underlätta eller försvåra interaktionen. 

Exempelvis är användandet av afasianpassad information jämförbart med rullstolsramper när 

det handlar om att möjliggöra tillgänglighet i samhället, även om det i det ena fallet handlar 

om kommunikativt tillträde och om fysisk åtkomst i det andra (Worrall et al., 2013). 

Afasibehandling lämpar sig således för att föras in i ett ICF-perspektiv, då detta kompletterar 

den medicinska och den sociala modellen som tidigare betraktats som separata 

behandlingsansatser. Personer med afasi kan uppleva en aktivitetsbegränsning i vardagliga 

aktiviteter såsom tidningsläsning. Individen kan även påverkas av en 

delaktighetsinskränkning, exempelvis svårigheter med att bibehålla relationen till vänner och 

familj. ICF möjliggör en beskrivning av allt från hjärnskadan i sig till de effekter skadan får 

på personens liv. Detta kan sedan ligga till grund för utformningen av interventionen, varpå 

både medicinska och sociala effekter av afasin kan synliggöras och motverkas (Worrall et al, 

2013). Enligt Armstrong et al. (2013) pekar forskning på att grad av livskvalitet är tätt 

förknippat med omfattning av social delaktighet. Behandling som enbart inriktas på funktion 

riskerar att inte tillhandahålla adekvata verktyg för att hantera kommunikativa situationer i 

vardagen och misslyckas därför med att stärka viktiga aspekter hos personen med afasi som 

denne kan behöva för att kunna leva bästa möjliga liv (Armstrong et al., 2013).  

 

Gruppbehandling 

Elman och Bernstein-Ellis (1999) utförde en studie där personer med afasi delades in i två 

grupper som fick logopedisk gruppterapi fem timmar i veckan under fyra månader, samt två 

grupper som fick sin behandling senarelagd. Samtliga deltagare hade tidigare genomgått 

individuell logopedisk behandling i anknytning till sitt insjuknande (Elman & Bernstein-Ellis, 

1999). De utförde även en testning av språklig förmåga hos samtliga deltagare innan någon 

grupp fick behandling. Deltagarna som fick sin gruppterapi senarelagd deltog i någon slags 

social gruppaktivitet, som gymnastik eller kyrkorelaterade träffar, under sina fyra 
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väntemånader. Efter slutförd gruppterapi hade deltagarna som fått logopedisk 

gruppbehandling signifikant högre resultat på lingvistiska och kommunikativa mätningar än 

de grupper som inte hade fått behandling. Dessutom sågs signifikanta förbättringar efter både 

två och fyra månaders behandling (Elman & Bernstein-Ellis, 1999). Utöver språkliga och 

psykosociala vinster för personer med afasi tros gruppterapi även stärka interpersonella 

relationer samt reducera upplevd stress hos individen (Elman, 2007).  

 

Terapeutens roll  

Oavsett kontext är det ledarens uppgift att hantera problem i en grupp, exempelvis konflikter 

eller hinder som uppstår under ett möte eller en session. Utöver att ha påverkan på gruppen så 

är det även ledarens uppgift att stadga beslut och bekräfta skeenden i gruppen. Förmågan att 

styra gruppen grundas på förtroende från de övriga gruppmedlemmarna och utmynnar i en 

önskan att göra det som behövs för att driva gruppen framåt. Således är det inte enbart ledaren 

utan även andra medlemmar som gruppen anser kompetenta, som har möjlighet att styra 

gruppen. Eftersom det är ledarens uppgift att hjälpa gruppmedlemmarna uppnå sina mål är det 

viktigt att agera på ett sätt som främjar detta på samtliga plan. Ledarens roll styrs även i stor 

utsträckning av vilken kontext, samt vilka regler och resurser som omger gruppen (Sandahl, 

2011). Vid gruppterapi är en nyckelaspekt att samtliga deltagare är medvetna om syftet med 

övningarna samt hur gruppen är menad att fungera (Sandahl, 2011). Här har terapeuten stort 

inflytande eftersom det är denne som styr över behandlingsutformandet (Plejert, Samuelsson 

& Anward, 2010; Sandahl, 2011) och därmed gruppens agenda (Sandahl, 2011). Samtal 

mellan logoped och patienter med kommunikativ inskränkning är ofta strukturerade och 

förutbestämda, exempelvis vid en behandlingssituation. I denna typ av kontext innefattar 

logopedrollen att vara den som initierar till en början och ett avslut under sessionen. Vid en 

behandlingssituation är det även logopedens uppgift att ansvara för hur samtalet fortgår under 

besökets gång (Plejert et al., 2010). Resultat från en samtalsanalytisk studie av Plejert et al. 

(2010) tyder på att det är logopeden som påbörjar samtal samt har den affirmerande och 

avslutande rollen vid socialt samspel av institutionell natur. Terapeutens styrande roll är 

dessutom inte enbart bunden till mottagningsmiljön, utan samspelets natur i sig har betydelse 

för samtalets utformning (Plejert et al., 2010). I samband med att språkliga nedsättningar 

tränas i uppgiftsspecifika behandlingssessioner kan även situationer där personer med afasi 

ställs inför ansiktshot uppkomma. Avdramatiserande uttryck i syfte att minska ansiktshotet 

mot patienter under träningssituationer utövas ofta av logopeder (Granberg & Karlsson, 

2010). Dessa typer av verbala uttryck användes i en högre utsträckning under behandling med 
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uppgiftsspecificitet. Yttringar i form av skratt från en logoped kan i vissa fall även ha en 

avdramatiserande effekt på ansiktshot som uppkommer i samband med en 

behandlingssituation (Granberg & Karlsson, 2010).  

 

Ansiktsteori 

Ansikte kan definieras som de positiva sociala värderingar en person anser sig ha (Goffman, 

2005). Brown och Levinson utvecklade en modell (1987) utifrån Goffmans ansiktsteori 

baserad på västerländsk kultur avseende beteenden och strategier som används för att uppnå 

ett ”socialt fasadarbete” i interaktion med andra. Modellen inriktade sig senare på ”Face 

Threatening Acts” (FTA), med fenomen som potentiellt skulle kunna hota någons ansikte 

(Bargiela-Chiappini, 2003). En FTA är funktionen av den sociala relationen mellan 

samtalsdeltagare och det egentliga innehållet i det ansiktshotande yttrandet. Frågor som gäller 

ansikte och socialt fasadarbete har senare visat sig vara av särskilt intresse inom bland annat 

samtalsanalys (Brown & Levinson, 1987).  Aronsson (1991) hävdar emellertid att givna 

strategier för att hantera det sociala fasadarbetet inte finns då dessa diskuteras fram mellan 

samtalsparterna. Ansiktsteorin handlar i generella drag om att inte låta personen man 

samspelar med “tappa ansiktet” (Aronsson, 1991). Varje individ har två olika fasader där den 

ena är positiv och den andra negativ (Brown & Levinson, 1987). Den positiva fasaden 

innefattar att vi är måna om att knyta god kontakt med andra och i samband med detta framstå 

som trevliga gentemot de personer vi möter. Den negativa fasaden handlar om det mänskliga 

behovet av att bli bemött på ett sätt som bevarar individens ansikte, stolthet och integritet. Vid 

social interaktion anpassas ordval och bemötande så att den andra inte ska känna att ansiktet 

på något sätt hotas (Aronsson, 1991). Varje socialt fasadarbete ser olika ut beroende på 

faktorer hos individen, gruppen och samhället (Brown & Levinson, 1987). Socialt fasadarbete 

i syfte att minska ansiktshot har även stor betydelse för logopedisk intervention (Nettelbladt & 

Salameh, 2013). 

 

Samtalsanalys 

Samtalsanalys är en kvalitativ metod för att studera företeelser som uppstår vid samspelet 

mellan minst två parter. CA-modellen inriktar sig på strukturell analys av interaktionen 

(Hutchby & Wooffitt, 2008). Inom lingvistik betraktas CA som ett språkligt system med 

talproduktion där varje produktion utgör handlingar i interaktionen. Utifrån det sociologiska 

perspektivet betraktas samtalsanalys med avseende på kommunikation och interaktion som 

sociala processer i vardagligt samspel. Syftet med CA är att undersöka hur samtalsdeltagare 
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förstår och bemöter samtalsturer i ett samtal. Analyserna fokuserar på hur deltagarnas 

agerande och kommunikativa sekvenser framställs i en kontext (Hutchby & Wooffitt, 2008). 

Fyra principer som återfinns inom samtalsanalys är att; allt som berör samspel är strukturerat, 

samtliga yttranden i ett samtal är situationsbaserade och kontextförnyande, samtliga fynd i en 

kommunikativ interaktion har betydelse för analysen där inget betraktas som överflödigt och 

samtalsanalys sker bäst utifrån en naturlig miljö (Hutchby & Wooffitt, 2008). Inom CA 

analyseras personens förståelse för den andra samtalspartnerns samtalsturer med hjälp av 

samtalspartnerns kommunikativa bidrag. Interaktionen formas av hur samtalet produceras 

samt av hur de olika deltagarnas bidrag mottages och tolkas (Hutchby & Wooffitt, 2008). 

Schegloff och Sacks (1973) hävdar att ett närhetspar, det vill säga två turer som hör ihop och 

som produceras i efterföljande ordning av två samtalsdeltagare, kan visa samtalsdeltagarnas 

förståelse för samtalssituationen (Schegloff & Sacks, 1973). Den mottagande samtalspartnern 

kan visa sin förståelse för den första turen genom att producera en relevant andradel till 

närhetsparet. Samtalsdeltagarna kan på detta vis informeras om huruvida budskapet nådde 

fram eller inte, samt om samtalsturen accepterades eller avböjdes av den andra 

samtalspartnern (Schegloff & Sacks, 1973; Schegloff, 2007).  

 

Turtagning 

Regler för varje individs bidrag i ett samtal utgörs av turtagningsregler (Sacks, Schegloff & 

Jefferson, 1974). I formell samtalskontext framgår turtagningen på ett mer strukturerat sätt än 

vid ett informellt sammanhang. I vardagliga sammanhang följer samtalspartners ändock ett 

turtagningssystem trots att systematiken i dessa situationer inte är lika tydlig (Hutchby & 

Wooffitt, 2008). Turtagningen är nödvändig för en funktionell kommunikation och fungerar 

ibland som ett reparationssystem i sig (Sacks et al., 1974). Strategier för att hantera turtagning 

kan vara att förmedla sig via multimodala strategier som kroppsspråk, exempelvis genom att 

peka för att ta en pågående samtalstur (Mondada, 2007). I en studie av Novick, Hansen och 

Ward (1996) har det visat sig att blickkontakt kan vara ett sätt att ge bort en taltur eller behålla 

en pågående samtalstur (Novick et al., 1996). Denna icke-verbala kommunikation brukar 

vanligen ske samtidigt eller strax före ljudbildning i form av en harkling eller liknande ljud 

som kan påkalla uppmärksamhet (Norrby, 2004). En annan strategi för att betona att 

samtalspartnern frånlägger sig sin samtalstur kan vara via markeringar som fallande 

intonation (Duncan, 1972). Tre basala principer som förekommer i vardagligt samtal är att en 

samtalsdeltagare talar åt gången, att turtagningssystem förekommer i alla samtal och att 

samtalsturer förekommer så nära efter varandra som möjligt utan längre uppehåll (Sacks et al., 
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1974). Grundprinciperna eftersträvas bland samtalsdeltagare, men förekommer inte alltid 

konsekvent i vardagligt samtal då samtidigt tal kan förekomma (Hutchby & Wooffitt, 2008). 

 

Samtidigt tal 

Samtidigt tal kan ses som en företeelse som indikerar att en talare har misslyckats i sin 

förståelse gällande huruvida den andra samtalsdeltagaren har avslutat sin samtalstur eller inte. 

Förekomst av samtidigt tal är ett sätt att analysera hur samtalsdeltagare eftersträvar att följa 

turtagningen i ett samtal (Hutchby & Wooffitt, 2008). Turkonstruktionsenhet (TKE) är en 

teknisk benämning på de multipla beståndsdelarna som en samtalstur och en diskurs består av 

(Sacks et al., 1974; Hutchby & Woffitt, 2008). En samtalstur som har nått ett avslut avseende 

syntax, semantik, prosodi och pragmatik är en TKE (Hutchby & Woffitt, 2008), vilken kan 

utgöras av ett ord, fras, sats eller mening (Sacks et al., 1974; Hutchby & Woffitt, 2008). 

Jefferson (1986) undersökte samtidigt tal och grupperade detta i tre kategorier; “transition-

space onset”, “interjacent onset” och “unmarked next position”. Den första kategorin innebär 

att samtidigt tal förekommer i samband med att en TKE närmat sig ett avslut. I den andra 

kategorin förefaller samtidigt tal uppkomma innan en TKE avslutats, där samtalsdeltagaren 

fyllt i den andra samtalsdeltagarens yttrande. Den tredje kategorin handlar om en 

reparationsfas där samtidigt tal anses vara nödvändig för att föra samtalet vidare, där turbytet 

skedde vid en tystnad under samtalet (Jefferson, 1986).  

 

Reparationer 

Reparationer definieras som en mer korrekt ersättning av en samtalstur som godtyckligt 

ansetts utgöra en problemkälla i samtalet (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). Reparationer 

kan grovt indelas i två kategorier där den första behandlar reparationer av 

turtagningssystemet. Den andra kategorin innefattar reparationer som utgör en korrektion av 

samtalet såsom förtydliganden och önskade upprepningar av den andra samtalsdeltagarens 

yttranden (Hutchby & Wooffitt, 2008). Vidare kan man dela in reparationer i egeninitierade 

reparationer och reparationer av andras tal (Schegloff et al, 1977; Perkins, 2003). Det råder ett 

samarbete mellan de olika samtalsdeltagarna för att lösa missförstånd och konflikter som kan 

uppstå i interaktionen. Vidare jobbar de även i förebyggande syfte för att undvika att 

potentiella konflikter uppkommer. Personer i ett samtal använder sig av reparationsstrategier 

för att reda ut dessa konflikter som därmed räddar individens ansikte när ett missförstånd 

uppstår (Milroy & Perkins, 1992). Om missförstånd inte reds ut kan det hindra produktionen 

av en kommande samtalstur (Perkins, 2003). Reparationer syftar även till att skapa en 
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ömsesidig förståelse för det aktuella samtalsämnet (Silverman, 1998). Turtagning kan tidvis 

utgöra en reparation i ett samtal. Vid fall då flera samtalsdeltagare pratar samtidigt kan 

samtalet repareras genom att den ena avslutar sin taltur i förtid (Sacks et al, 1974; Silverman, 

1998).  

 

Reparationer vid afasi 

För personer med afasi är reparationer extra betydelsefulla, då den förvärvade språkstörningen 

kan problematisera det sociala samspelet (Perkins, 2003). Personer med afasi har särskilt svårt 

i sin användning av strategier som syftar till att reparera misstag som uppstår i 

kommunikationen. Detta resulterar i att reparationer ofta genomförs i samarbete med andra 

samtalsdeltagare. Missförstånd i ett samtal förekommer oftare för personer med afasi. 

Reparationer är således en viktig beståndsdel i det sociala samspelet för dessa samtalsparter 

(Perkins, 2003). Personer med afasi använder sig av reparationer i högre utsträckning och 

reparationerna utgör en mer komplex bild än vid typisk diskurs (Milroy & Perkins, 1992). 

Resultat från en studie har visat att reparationer är socialt känsliga när den ena 

samtalspartnern inte kan använda sig av strategierna på ett adekvat sätt. Misslyckande av en 

reparation i ett samtal kan på så vis hota en persons ansikte (Perkins, 2003). 

 

Samtalsanalys och afasi 

I tidigare samtalsanalytiska studier har det visat sig att ordfinnandesvårigheter som uppstår i 

samtal med personer med afasi inte uppkommer på grund av individen själv, utan att de är en 

följd av samspelet mellan samtliga samtalsdeltagare (Oelschlaeger & Damico, 2003). 

Personer med afasi som har benämningssvårigheter använder sig bland annat av multimodala 

tekniker i kommunikationen såsom gester, skrift och utpekning för att förmedla sitt budskap. 

Samtalsanalys kan möjliggöra analys av multimodala faktorer såsom kroppsspråk i samband 

med övrig språklig användning i interaktion med andra (Goodwin, 2003b). Analysmetoden 

förefaller speciellt lämplig för undersökning av samtalsdeltagare med språkliga nedsättningar 

(Goodwin 2003b; Milroy & Perkins, 1992).  

 

Sammanfattningsvis medför afasi en språklig och kommunikativ begränsning som i sin tur 

påverkar individen vid interaktion med omgivningen. Då afasibehandling i grupp har visat sig 

ge effekt finns ett behov av att studera interaktionen vid just sådana kontexter närmare, i syfte 

att kunna stärka afasigruppers kommunikativa rehabiliteringspotential ytterligare. Tidigare 

forskning visar att samtalsanalys kan vara en lämplig metod för en sådan studie. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur samtal och interaktion ter sig mellan 

afasigruppsdeltagarna samt mellan afasigruppsledaren och afasigruppsdeltagare vid 

behandlingssituationer i afasigrupp. Genom att få en förståelse för den 

kommunikationsproblematik som personer med afasi möter vid interaktion kan strategier som 

underlättar kommunikationen synliggöras. Specifika frågeställningar är: Hur ter sig 

interaktion mellan personer med afasi vid gruppintervention? Hur ter sig interaktion mellan 

afasigruppsledaren och afasigruppsdeltagarna vid gruppintervention?  

 

Metod 

Deltagare 

Sex afasigrupper i södra Sverige tillfrågades om deltagande i studien varav två godkände sin 

medverkan. Personerna fick först muntlig och skriftlig information (bilaga 1 & 2) om studien 

och dess upplägg. Utöver informationsbrevet delades ett samtyckesbrev (bilaga 3) ut till 

samtliga parter som var intresserade av medverkan i föreliggande studie. Inklusionskriterier 

vid urvalet var att personerna skulle ingå i en afasigrupp med minst tre afasigruppsdeltagare. 

Samtyckesbreven samlades därefter in och sex afasigruppsdeltagare samt två 

afasigruppsledare godkände sin medverkan i studien. Dessutom delade föreliggande studie 

data med ett annat projekt varpå ytterligare data från en afasigrupp med fem 

afasigruppsdeltagare och två afasigruppsledare inkom. Totalt antal personer som analyserats i 

föreliggande projekt är elva afasigruppsdeltagare och fyra afasigruppsledare i tre grupper.   

 

I tabell 1 finns en överblick av deltagarnas kodnamn, som används i transkriptionerna. 

Tabellen följs av en beskrivning av vilka behandlingsaktiviteter som grupperna ägnar sig åt i 

de utvalda utdragen. Dessa behandlingsaktiviteter är vad som har transkriberats och 

analyserats i föreliggande studie.  

 

Tabell 1: Afasigrupper och deltagare i studien. 

 Grupp A Grupp B Grupp C 

Ledare L1 L2, L3 L4 

Deltagare A1, A2, A3 B1, B2, B3, B4, B5 C1, C2, C3 

 

Grupp A: Afasigruppsdeltagarna arbetar med en läs- och skrivövning där de turas om att dra 

en lapp och högläsa dess innehåll. Varje lapp innehåller ett påstående och ledtrådar - svaren 
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ska vara efter en förutbestämd bokstav. Afasigruppsdeltagarna ska därefter skriva ner det rätta 

svaret. Exempelvis: “Äter man till jul” och då är rätt svar “gröt”, om den förvalda bokstaven i 

uppgiften är ”g”.  (Utdrag 10).  

 

Grupp B (Tillfälle 1): Samtliga deltagare turas om att dra lappar och högläsa deras innehåll. 

Därefter diskuterar gruppen vilket årtal den händelse som beskrivs ägde rum och placerar ut 

lappen på en tidslinje. Exempelvis: “Peking är värd för de olympiska sommarspelen” och rätt 

svar är “2008”. (Utdrag 1, 3 & 9). 

 

Grupp B (Tillfälle 2): Afasigruppsdeltagarna turas om att dra lappar där ett visst ord finns 

beskrivet. Orden läses tyst och ska i sin tur muntligt beskrivas för de andra 

afasigruppsdeltagarna i gruppen. Exempelvis: om det står “sylt” på lappen så skall 

afasigruppsdeltagaren beskriva detta ord muntligt för de andra afasigruppsdeltagarna så att de 

kan ställa frågor och gissningar som leder till det rätta svaret. (Utdrag 4, 5 & 8). 

 

Grupp C: Varje afasigruppsdeltagare har en bricka innehållandes ett antal ord. De turas om 

att dra lappar och högläsa deras innehåll. Meningarna som står på lapparna ska därefter paras 

ihop med orden på brickorna. Exempelvis: “äter man soppa med” hör ihop med “sked”. 

(Utdrag 2, 6, 7, & 11). 

 

Undersökningsprocedur 

Personerna med afasi samt afasigruppsledarna filmades och spelades in vid, för afasigruppen, 

typiska aktiviteter. Vid inspelningen användes en videokamera (Sony handycam HDR-

CX320E) och en portabel ljudinspelare (Marantz PMD660). Utöver inspelningsutrustningen 

användes även det neurolingvistiska språktestet A-ning (Lindström & Werner, 1995). Den 

totala mängden film är 7,4 timmar/453 minuter, varav 4 timmar/241 minuter 

grovtranskriberades i föreliggande studie. Förutom filmning och ljudupptagning av 

afasigruppstillfällen testades personerna med afasi med delar (“informativt tal”, 

“hörförståelse”) av det neurolingvistiska språktestet A-ning (Lindström & Werner, 1995). 

Testningen skedde individuellt med syfte att kunna koppla resultatet från A-ning till 

observationer gjorda i det inspelade materialet (se bilaga 4 för A-ningresultat). 

 

Bearbetningsprocessen av insamlad data inleddes via en individuell grovtranskription av ett 

utdrag från inspelningen. Därefter jämfördes transkriptionerna med varandra för att testa 
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interbedömarreliabilitet av transkriptionerna i sig. Interbedömarreliabiliteten bedömdes vara 

hög. Det följdes av en grovtranskription av samtligt material med interaktion vid behandling.  

Fenomen identifierades löpande under transkriptionsarbetet. Fenomen som valts ut att 

omfattas i resultat och analys är sådana som bedömts förekomma i samtliga afasigrupper 

under behandling. Dessa är även fenomen som genomgående utgjort en röd tråd genom det 

grovtranskriberade materialet med avseende på situationer i afasigruppsbehandling. Således 

har utvalda fenomen haft relevans för föreliggande studies syfte och frågeställningar. De 

utvalda utdragen symboliserar dessa fenomen extra tydligt. Somliga fenomen förekommer i 

samtliga kategorier, men vissa utdrag belyser fenomenen mer utpräglat. Utdragen placerades 

in i övergripande kategorier (tabell 2). Kategoriseringen gjordes för att få en tydligare 

överblick över de identifierade fenomenen. Därefter fintranskriberades och analyserades de 

utvalda delarna ytterligare enligt samtalsanalytiska principer (se bilaga 5 för 

transkriptionsnyckel).  

 

Tabell 2. Övergripande kategorier och översikt av beskrivna fenomen 

Kategorinamn Fenomen som analyseras i utdragen under kategorierna 

Kompensatoriska 

tillvägagångssätt hos 

personer med afasi 

Kroppsspråk, turtagning, reparationer, samtidigt tal, kommunikativa 

strategier, ansiktshot och socialt fasadarbete. 

Hur samtalsdeltagare 

påverkar 

interventionsutförandet 

Samtalsdeltagarnas stöttning, förändring av behandlingsutförande, 

reparationer, ansiktshot, pragmatik och de olika 

gruppmedlemmarnas roller. 

Terapeutens roll vid 

intervention 

Terapeutens roll och inflytande, ansiktshot, socialt fasadarbete, 

reparationer, förändring av behandlingsutförande och 

afasigruppsledarnas stöttning. 

Brott mot 

turtagningsordningen 

vid intervention 

Reparation, turtagning, brott mot turtagningsordningen, terapeutens 

inflytande, ansiktshot, socialt fasadarbete och pragmatik. 

 

Etiska överväganden 

Samtliga deltagare i studien, det vill säga personerna med afasi samt vederbörande 

afasigruppsledare, informerades både skriftligt och muntligt om studiens syfte, upplägg samt 

datahantering. Informationsbrevet gicks igenom del för del tillsammans med 

afasigruppsdeltagarna som fick det uppläst för sig. Skriftlig information om studien delgavs 

även till de personer och organisationer som var ytterst ansvariga för afasigrupperna. För att 

minimera risken att en deltagare skulle kunna identifieras av utomstående publicerades inte 

information såsom deltagarnas riktiga namn eller bostadsort. Utöver detta kodades 

testprotokollen från A-ning och kodnyckeln förvarades separat från testblanketterna. Insamlat 



 

15 

 

material förvaras på logopedprogrammet vid Linköpings universitet i minst fem år för 

framtida studier. 

 

Användbarheten av A-ningresultaten 

A-ningresultat som gjorts på afasigruppsdeltagarna i föreliggande studie har inte kunnat 

appliceras i sin helhet på resultaten och analysen. A-ningresultaten har inte alltid varit 

nödvändiga för att synliggöra språkliga svårigheter i de data som har analyserats. Således har 

en omfattande referering till A-ningresultaten upplevts som överflödig.  

 

Resultat och analys 

Resultatet är uppbyggt utifrån en struktur där varje utdrag inleds med en beskrivning av vad 

deltagarna samtalar om samt en skildring av vilka identifierade fenomen som utdraget 

exemplifierar. Därefter följer transkriptionsutdragen. De centrala delarna i varje utdrag är 

fetmarkerade. Transkriptionen följs av en beskrivning och en analys av interaktionen. Varje 

utdrag avslutas sedan med ett diskussionsavsnitt om vad som sker i exemplet.  

 

Kompensatoriska tillvägagångssätt hos personer med afasi 

Nedan följer utdrag 1. Samtliga deltagare håller på att placera ut historiska händelser på en 

tidslinje. I utdrag 1 är den aktuella händelsen vilket år som Barack Obama fick Nobels 

fredspris. Utdraget exemplifierar hur en person med nedsatt expressiv förmåga kan använda 

sig av kroppsspråk för att förmedla sig samt hur turtagningen yttrar sig i en gruppinteraktion.  

 

Utdrag 1. B1, B2, B4 = afasigruppsdeltagare. L2, L3 = afasigruppsledare. 

01. B2: °[att han fick] [nobelpriset]° 

02. B4:  [((pekar mot tidslinjen))] 

03. L2:      [äre här nånstans]  

04.  ((pekar på tidslinjen)) 

05. B4: ja 

06. L2: dä[r]¿ ((pekar)) elle där. ((pekar)) 

07. B4:   [ja] 

08. B1: där, ((pekar också på tidslinjen)) 

09. B4: (1.2) näe 

10. L2: (0.7) sk´va här¿ ((pekar)) 

11. B4: mh, mh, mh ((nickar)) (1.1) [ja: (0.6) ja:] 

12. B2: ((suckar))         °[ah de måste va samma]° 

13.  (0.5) dä men när han va president,° 

14. B4: (0.8) mh, 

15. L2: (.) >pr´cis< 
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16. L3: ((placerar lappen på bordet)) (3.8) ah just de vi ha  

17.  inte kvar den där (0.3) ska vi sätta den där 

18. B1: (.) ah just det. (2.2) ((småskrattar)) (0.6) lite  

19.  svevande där ((skrattar)) 

20. L3: (0.6) ah ((skrattar)) 

 

B4 tar en tur genom kroppsspråk (rad 2) i överlapp med B2 (rad 1), vilket kan ses som en 

kompensation för B4s nedsatta expressiva förmåga (Damico et al., 2008) som i utdrag 1 yttrar 

sig i form av ettordssatser likt ”ja”, ”näe” och ”mh” (se rad 5, 7, 9, 11, 14) (se bilaga 4 för A-

ningresultat). L2 noterar B4s kommunikativa gest och inleder ett samtal med deltagaren (rad 

3-7). B1 kommer in och tar talturen på rad 8, trots att den från början var tillägnad B4. 

Samtalet återgår sedan till att utspela sig mellan B4 och L2 (rad 10-11). 

 

Turtagning i ett samtal följer vanligen ett visst system. I ett formellt sammanhang, såsom 

intervention, är dessutom turtagningen mer styrd än vid ett informellt sammanhang (Hutchby 

& Wooffitt, 2008). Interaktion mellan samtalsdeltagare med kommunikativ och språklig 

nedsättning, till följd av afasi (Kim, 2005; Potagas et al., 2013), och behandlare är ofta 

strukturerad och förutbestämd vid en behandlingssituation (Plejert et al., 2010; Sandahl, 

2011). Detta utdrag visar ett exempel där styrningen av samtalet motsäger tidigare forskning 

om hur konsekventa samtal under en behandlingssituation brukar vara. På rad 1-4 

framkommer att flera samtal pågår samtidigt, då B2 talar om en sak (rad 1) medan B4 och L2 

börjar samtala med varandra (rad 2-4). B4 tar en tur genom kroppsspråk (rad 2), vilket är ett 

adekvat sätt att ta en samtalstur enligt de principer som finns för samtal (Mondada, 2007). 

Vanligen följs gesten av verbal produktion (Norrby, 2004), vilket inte är fallet här. Personer 

med afasi kan dock välja att enbart uttrycka sig via gester om den verbala expressiva 

förmågan är nedsatt (Goodwin, 2003b; Damico et al., 2008). Samtidigt tal kan förekomma av 

olika anledningar, såsom att individen felaktigt har tolkat att den nuvarande talarens 

samtalstur har avslutats trots att så inte var fallet (Hutchby & Wooffitt, 2008). Rad 1-3 samt 

rad 11-12 kan vara exempel att sådana missförstånd har skett, då samtalsdeltagaren påbörjat 

sitt tal precis innan föregående talare har avslutat sin samtalstur (Jefferson, 1986) avseende 

syntax, prosodi och pragmatik (Hutchby & Wooffitt, 2008). Å andra sidan är det oklart vem 

samtalsturen tillhör på rad 11-12, då det förekommer en tydlig paus (rad 11) som främst 

föregås av bekräftande korta yttranden som ”mh”. B2 kan således ha tolkat tystnaden som att 

B4 avsade sig samtalsturen. B2 talar dessutom med låg röststyrka (rad 12), vilket skulle kunna 

betyda att afasigruppsdeltagaren talar med sig själv och inte menade att ta samtalsturen i 
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gruppen. På rad 8 tar B1 en samtalstur som egentligen är tillägnad B4, vilket kan ses eftersom 

L2 för en dialog med B4 på föregående rader (rad 2-7). B4 har inte heller hunnit besvara L2s 

fråga ”elle där” (rad 6), när B1 producerar sitt yttrande (rad 8). B1s sätt att ta turen, genom att 

peka precis som B4 och L2 gör, kan dock tolkas som att B1 vill stödja kommunikationen då 

pekningen kan ses som en gest för att förstärka B4s tal (McNeill, 1992) genom att på något 

sätt svara i B4s ställe. Vanligen sker en reparation när någon tar en annans samtalstur vid 

samtidigt tal (Sacks et al, 1974; Silverman, 1998), men det sker inte här utan B1 får avsluta 

sin taltur som sedan bekräftas av B4 (rad 8-9). 

 

I interaktion i grupp förekommer ett gemensamt samspel där ett samtal mellan några få av 

deltagarna kan utmynna i en gemensam diskussion med fler deltagare ur gruppen. Utdrag 1 är 

exempel på hur gränserna mellan vilken samtalsdeltagare som har en taltur och vem som ska 

ta en taltur inte följer ett konsekvent regelverk, vilket framstår som tämligen naturligt i detta 

sammanhang trots den formella kontexten. Vid den sociala interaktionen under en 

behandlingssituation förekommer vanligen ett styrt turtagningssystem där terapeuten har det 

huvudsakliga ansvaret för att fördela ordet (Plejert et al., 2010; Sandahl, 2011). Som tidigare 

nämnts hävdar Hutchby och Wooffitt (2008) att turtagning förefaller vara mer strukturerad i 

en formell samtalskontext än i en informell. Därför kan turtagningsreglerna styras av den 

övningsspecificitet som råder vid intervention, eftersom övningarna vanligen har uttalade 

regler för hur de ska utföras. Detta kan i sin tur ställa krav på att gruppmedlemmarna är 

medvetna om situationens specifika turtagningsramverk för att undvika brott mot 

turtagningsordningen. En hypotes om varför turtagningssystemet inte följer ett konsekvent 

regelverk i föreliggande utdrag kan vara det faktum att det är en behandlingssituation i grupp 

med flera samtalsdeltagare. Ingen reparation görs av det samtidiga tal som inträffar i utdrag 1 

och samtalet fortsätter på ett naturligt sätt. Enligt Sacks et al. (1974) ska en talare tala åt 

gången och samtidigt tal repareras genom att en samtalsdeltagare avslutar sin taltur i förtid 

(Sacks et al, 1974; Silverman, 1998). Utifrån detta kan slutsatser dras om att deltagarna i 

sammanhanget inte sett detta som ett problem i samtalet, då en reparation är en direkt 

översättning av att personer i ett samtal på ett godtyckligt sätt bedömt ett fenomen som en 

problemkälla i samtalet (Schegloff et al., 1977). Avsaknaden av reparation gällande det 

samtidiga talet kan sannolikt betyda att samtidigt tal inte upplevs som något avvikande i 

interaktionen. Samtidigt är det inte ovanligt att personer med afasi har begränsad förmåga att 

hantera reparationer (Perkins, 2003), varför det är möjligt att den ena afasigruppsdeltagaren 

valde att låta den andra avsluta sin taltur eftersom det var mindre krävande på ett språkligt 
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plan. Det finns således en risk att de kommunikativa begränsningarna kan medföra att även 

turtagningen inte sker i enlighet med den typiska struktur som beskrivits i tidigare 

samtalsforskning (Schegloff et al., 1977). Utdrag 1 belyser faktumet att en 

afasigruppsdeltagare tog en taltur via kroppsspråk utan det vanligen efterföljande verbala 

yttrandet, vilket förefaller vara accepterat i gruppen då afasigruppsledaren var snabb att 

uppmärksamma gesten som en kommunikativ handling med ett särskilt budskap. 

 

Nedan följer utdrag 2. Afasigruppsdeltagarna ska dra lappar med påståenden och sedan para 

ihop dem med rätt målord, som finns utskrivna på brickor. Det aktuella påståendet i utdrag 2 

är ”sju plus tretton” och rätt svar är “tjugo”. Utdraget illustrerar hur 

kommunikationshjälpmedel kan underlätta vid en expressiv nedsättning och hur detta 

påverkar gruppinteraktionen samt afasigruppsledarens roll i kontexten.  

 

Utdrag 2. C1, C2, C3 = afasigruppsdeltagare. L4 = afasigruppsledare.   

21. C1: ((pekar på sin kommunikationskarta)) °dä tå dä.°  

22.  ((pekar på sin kommunikationsskarta igen)) 

23. L4: ((tittar på C1)) precis? ((C1 skrattar)) (0.6)  

24.  +du gjorde två tior,+ 

25. C1: ja, 

26. L4: ja¿ (1.1) hon hade inte. (0.9) svaret på sin lapp   

27.  så hon pekade två gånger. 

28. C3: +ja¿+ inget. 

29. L4: >du ha-< du har inget↓ [näe.] 

30. C3:            [näe.] 

31. L4: >+C2 då+< [hade d]u? 

32. C2:           [ja: ja hade.] 

33. L4: va va de då? 

34. C2: tjuge,  

35.  ((pekar på sin bricka och den markör  

36.  som C2 lade ut tidigare under övningen)) 

 

C1 använder sig av en kommunikationskarta med bokstäver och siffror för att producera talet 

som efterfrågas (rad 21-22). Kommunikationskartan har dock endast sifferuppsättningen 1-10. 

L4 bekräftar detta tillvägagångssätt (rad 23-24) och förklarar vad C1 gjorde för resten av 

deltagarna (rad 26-27).  

 

Personer med afasi kan använda sig av icke-verbala strategier och kommunikationslösningar 

för att göra sig förstådda om de har en nedsättning av expressiv verbal karaktär (Goodwin, 

2003b; Damico et al., 2006; Damico et al., 2008; Johansson et al., 2012). C1 har en slags 
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kommunikationskarta som kommunikationshjälpmedel, vilken nyttjas på rad 21-22 för att 

besvara den aktuella frågan som diskuteras i gruppen. Emellertid kräver strategin att L4 går in 

och förklarar den för övriga deltagare (rad 26-27). Först därefter lämnar C2 och C3 någon 

slags respons på att C1 delgav dem det rätta svaret (rad 28 och 32). C1s strategi kan således 

ses vara beroende av ytterligare en aktör, i det här fallet L4, för att vara användbar.  

 

Användandet av kommunikativa hjälpmedel kan vara ett sätt att åtminstone i någon grad lyfta 

fram den kommunikativa kompetensen, särskilt vid begränsningar av expressiv förmåga, hos 

personer med afasi då den annars kan döljas av den språkliga nedsättningen (Papathanasiou & 

Coppens, 2013). Hjälpmedlet kan således utgöra en kompensatorisk strategi med syftet att 

överbrygga en verbal språklig nedsättning (Damico et al., 2008). Enligt Purdy och Koch 

(2006)  krävs en adekvat kognitiv flexibilitet för att få maximal användning av strategier, 

vilket det här utdraget kan visa på då personen tillsynes i stunden kommer på ett nytt sätt som 

kommunikationskartan kan användas på för att besvara den aktuella frågan som gruppen 

arbetar med. Det är inte omöjligt att hela gruppen kan gagnas av att en afasigruppsdeltagare 

har ett kommunikativt hjälpmedel, eftersom den afasigruppsdeltagaren då kan ha större 

potential att stötta övriga afasigruppsdeltagares kommunikation. Vidare kan användandet av 

afasigruppsdeltagarens kommunikativa hjälpmedel i denna situation tolkas som lyckad och 

kommunikativ, då budskapet nådde fram till afasigruppsledaren. Emellertid kan effektiviteten 

hos strategin vara beroende av kunskap och förståelse för kommunikativa svårigheter hos 

övriga samtalspartners, eftersom det enbart var ledaren som uppmärksammade den. Det är 

därför väsentligt att belysa den potentiella risken med att kommunikativa strategier inte alltid 

kan vara funktionella i alla situationer, då strategierna kan ställa krav på omgivningens 

förståelse och kunskap om afasi. Enligt en studie av Hinckley et al., (2013)  råder en bristande 

kunskap om afasi i samhället och personer med afasi upplever även att 

informationsspridningen förefaller bristande. Resultat från en studie av Johansson et al. 

(2012) styrker detta, då missförstånd vid interaktion mellan personer med afasi och personer 

utan afasi inte sällan uppstår på grund av omgivningens kunskapsbrist och otillräckliga 

förståelse för den förvärvade språkstörningen.  

 

Hur samtalsdeltagarna påverkar interventionsutförandet 

Nedan följer utdrag 3. Även här ska samtliga deltagare placera ut historiska händelser på en 

tidslinje. I exemplet diskuteras vilket år som Finland blev självständigt. Utdraget kan ses som 

ett exempel på hur ett samtal kan fortgå trots att talaren har ordmobiliseringssvårigheter. 
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Ytterligare ett fenomen som illustreras är hur övriga deltagares agerande hjälper till att 

undanröja ett potentiellt kommunikativt sammanbrott, som hade kunnat inträffa om 

situationen hade hanterats annorlunda.  

 

Utdrag 3. B1, B2 = afasigruppsdeltagare. L2, L3 = afasigruppsledare.  

37. L2: <de va under första världskriget.> 

38. B2: de måste va att de. (1.9) men eh:.  

39.  nittonhundrasjutton. >de: de:<  

40.  nittonhundrasjutton hände ju de: 

41.  bli ju hela¿ de: vart ju¿ (0.6) 

42.  då gick ju¿ (0.5) 

43.  <då gick ju. tsaren gick ju också omkull.>  

44.  ((nedgående handrörelse mot bordet)) 

45. L2: m. 

46. L3: m. 

47. B2: nittonhundrasjutton= 

48. B1: ah >juste¿< 

49. B2: = °fösvann han.° (0.8) <de hände mycke nu,> 

50. L2: m. 

 

B2 försöker att kommentera det aktuella samtalsämnet, men förefaller ha svårt att producera 

sitt svar (rad 38-44). Båda afasigruppsledarna såväl som B1 går då in och bekräftar att de 

förstår B2s bidrag till samtalet (rad 45-46, 48).  

 

En av de fyra principer som enligt Hutchby och Wooffitt (2008) återfinns inom CA belyser att 

samtliga yttranden ska vara kontextförnyande. När B2 hakar upp sig (rad 39-42) och inte 

kommer vidare med sitt yttrande kan det tolkas som en störning av flödet i interaktionen, 

varpå några av samtalsdeltagarna kliver in för att hjälpa samtalet att fortgå (rad 45-46, 48) 

genom att bekräfta att de förstår vad B2 vill förmedla. Då det inte är ovanligt att personer med 

afasi har svårt med egeninitierade reparationer (Perkins, 2003) kan de behöva stöd från andra 

samtalsdeltagare för att återetablera förståelighet och flöde i samtalet (Damico et al., 2006). 

Utdrag 3 belyser det som tidigare beskrivits gällande hur sammanbrott i kommunikationen 

kan förekomma i samtal med personer med afasi (Damico et al., 2008) samt att de ofta har 

svårt att uttrycka sig i ord till följd av lexikala svårigheter (Nicholas & Brookshire, 1993; 

Armstrong et al., 2013). Transkriptionen visar även att samtalsdeltagare i gruppinteraktion 

kan stötta och bekräfta varandras kommunikation oberoende av vilken roll de besitter. 

Samspelet i grupp präglas av en gemensam vision om att driva gruppens arbete framåt 

(Sandahl, 2011). Ansvaret för denna uppgift ligger rimligtvis inte enbart på ledaren utan på 

samtliga deltagare i gruppen som uppvisar förmåga att ta sådana initiativ. I utdrag 3 
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synliggörs detta då såväl afasigruppsledarna (rad 45-46) som en av afasigruppsdeltagarna (rad 

48) arbetar för att återställa flödet i kommunikationen (Sandahl, 2011).  

 

Afasi kan skyla en persons kommunikativa kompetens (Papathanasiou & Coppens, 2013) och 

detta riskerar att hota ansiktet hos personen (Aronsson, 1991), vilket ses i utdrag 3 då 

deltagaren inte kommer fram till det denne avser att säga. När samtalsdeltagarna bekräftar 

personens yttrande kan det utöver att återställa flöde i konversationen, även ses som ett slags 

socialt fasadarbete för att rädda personens ansikte då samtalsdeltagarna eftersträvar att inte 

låta någon tappa ansiktet vid socialt samspel (Aronsson, 1991). Samtidigt är alla sociala 

fasadarbeten inte identiska då detta är avhängigt faktorer som gruppdynamik och 

samtalsdeltagarnas individuella skillnader (Brown & Levinson, 1987). Det uppstod emellertid 

inget missförstånd i interaktionen då en afasigruppsdeltagare och båda afasigruppsledarna 

bekräftade sin förståelse av den andra afasigruppsdeltagarens yttringar. Enligt tidigare 

forskning är det inte enbart den språkliga nedsättningen vid afasi som kan leda till 

missförstånd, utan omgivningens förståelse och kunskap om tillståndet har betydelse för hur 

kommunikationsbegränsningarna kan tolkas och hanteras (Parr, 2007; Johansson et al., 2012).  

 

Nedan följer utdrag 4. Samtalet handlar om att en afasigruppsdeltagare ska beskriva ordet 

“shoppingcenter” för de andra i gruppen, som i sin tur ska gissa sig fram till målordet. 

Utdraget exemplifierar hur ett samtal kan fortgå med hjälp av stöttning från andra trots 

ordmobiliseringssvårigheter hos talaren, samt hur övningen förändras på grund av detta. 

Tydliga samtalsanalytiska fenomen som kan identifieras i exemplet är reparationer och 

ansiktshot som förekommer i samband med denna kontext.  

 

Utdrag 4. B2, B3, B4, B5 = afasigruppsdeltagare. L2 = afasigruppsledare. 

51. B4: eh:(8.2) mycke: (3.6) människer,(1.4) mycket  

52.  människer i: eh, (1.2) åker till eh: (1.4) °ehm°  

53.  (12.1) handlar mat och öh mh (2.1) °öh° (0.8)   

54.  parkering ä och öh mh (2.1) °öh° (0.8) parkering ä   

55.  förskräcklit f-fin nä förkl-förkläktisk, öh r-retligt 

56.  äj↑ (0.8) förskräckligt, (2.8) ehm  

57.  ((sätter upp händerna i luften))   

58.  (8.6) >par-< öh parkerings-garage     

59.   (.) näej, 

60. L2: (0.8)mh↑ 

61. B4: (1.0) par- 

62. B2: (.) parkeringshus- 

63. B4: (0.3) ja↑ 
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64. B2: (.) parkeringshus nånstans 

65. B4: JA↑ 

66. B2: °>om man säger va<° 

67. B4: JA↑ 

68. B2: nån som är, en sto:r affär alltså, 

69. B4: JA, 

70. B3: om du menar, >va heter det va heter det< när det är 

71.  en stor affär då↑   

72. B5: (0.8)EH:=  

73.  ((lutar sig ner mot bordet och sätter handen för   

74.  pannan)) 

75. B4: ((skrattar och tittar på B3)) 

76. B5: (6.0) =shopping eller- 

77. B2: °shoppingcenter° 

78. B5: AH preci:s? 

79. B4: ja, (.) ja, ((visar lappen för L2)) 

80. L2: ((L2 läser lappen)) mh↑ ah↑ 

 

Exemplet inleds med att B4 försöker att beskriva målordet, men tycks ha 

ordmobiliseringssvårigheter (rad 51-59). Under de långa pauserna på rad 53 och 58 tittar 

främst övriga deltagare på B4, som i sin tur inte tittar tillbaka eller söker kontakt med dem. På 

rad 62 kommer B2 in i samtalet och reparerar B4s yttrande (rad 61). Resterande 

afasigruppsdeltagare hjälps sedan åt att gissa sig fram till det rätta ordet (rad 64, 68, 70-71, 

76-78) och B4 bekräftar löpande att de andra deltagarna är på rätt spår (rad 65, 67, 69, 79). B4 

bekräftar slutligen det korrekta svaret genom att visa lappen för L2 (rad 79).  

 

På rad 51-59 försöker B4 beskriva målordet som eftersöks, men kommer trots upprepade 

självinitierade reparationsförsök (Schegloff et al, 1977; Perkins, 2003) inte vidare med 

övningen. På rad 62 sker en reparation där B2 reparerar B4s yttrande på rad 61. Handlingen 

som den här reparationen utför är att föra vidare samtalet (Perkins, 2003) och hjälpa till att få 

fram målordet, genom att skapa en förståelse för situationen (Silverman, 1998). B4 bekräftar 

att B2 hade rätt på rad 63 och därpå följer fler frågor från afasigruppsdeltagarna för att 

försöka identifiera det ord som eftersöks. På rad 76 föreslår B5 ett ord, vilket B2 förstärker på 

rad 77 och B5 bekräftar sedan på rad 78 att det var det ordet som åsyftades. Utdraget kan 

betraktas som en “hint and guess”-sekvens (Laakso & Klippi, 1999) i interaktionen mellan B4 

och övriga afasigruppsdeltagare, vilken inleddes med att B4 försökte att reparera sitt eget tal 

och att ett problem identifierades. Ett gemensamt arbete mellan samtliga deltagare påbörjades 

(rad 62) därefter för att lösa problemet som sedan avslutades med en bekräftelsefas (rad 79). 

B4 bekräftar att de andra deltagarna kom fram till målordet och söker stöd hos L2 för att vara 

helt säker på att var korrekt (rad 79-80), vilket även visar vilken påverkan afasigruppsledarna 
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har på samtalet.  

 

I utdrag 4 lyckas inte afasigruppsdeltagaren med sin egeninitierade reparation och får därefter 

stöd av resterande afasigruppsdeltagare. Detta stämmer överens med resultat från tidigare 

forskning där det står beskrivet att personer med afasi kan begränsas i sina självinitierade 

reparationer, vilket medför att reparationerna ofta sker i samarbete med andra (Perkins, 2003). 

En tänkbar fördel med gruppbehandling är att afasigruppsdeltagaren kan få stöttning med sina 

reparationer på ett naturligare sätt än vid en individuell interventionssituation med endast två 

samtalsdeltagare, där terapeuten kan riskera att hamna i en tillrättavisande lärarroll. 

Övningens utförande förändrades i samband med att afasigruppsdeltagarna i denna interaktion 

påbörjade en utfrågningssekvens gällande målordet istället för att låta afasigruppsdeltagaren 

beskriva ordet. Frågorna medförde att gruppen skapade en gemensam förståelse för vad 

afasigruppsdeltagaren avsåg att säga, vilket kan tolkas som ett reparationsarbete (Silverman, 

1998). Denna reparationsstrategi kan samtidigt utgöra ett socialt fasadarbete som 

samtalsdeltagare utövar för att minska ett potentiellt ansiktshot (Milroy & Perkins, 1992). I 

och med att övningens utförande förändras visar det att uppgiftsspecificiteten inte är helt 

oböjlig i den här kontexten. Normen vid behandling är att övningarna är relativt strukturerade 

och följer terapeutens planering (Plejert et al., 2010; Sandahl, 2011), men i afasigrupp är det 

möjligen så att afasigruppsdeltagarnas språkliga nedsättningar kan kräva flexibilitet och 

alternativa lösningar för att de förutbestämda målen ska kunna uppnås. Vid individuell 

behandling torde sådana faktorer lättare kunna inkorporeras redan vid planeringsstadiet än vid 

gruppterapi där det kan finnas en större spridning och grad av språklig problematik 

afasigruppsdeltagarna emellan. 

 

Nedan följer utdrag 5. Samtalet handlar om att en afasigruppsdeltagare ska beskriva ordet 

“dans” för de andra i gruppen, som i sin tur ska gissa sig fram till målordet. Utdraget belyser 

hur svårförståelighet orsakad av ordfinnandesvårigheter kan klaras upp med hjälp av stöttning 

från resterande medlemmar i gruppen. Exemplet visar även på hur en övning kan förändras till 

följd av språklig nedsättning hos en afasigruppsdeltagare.  

 

Utdrag 5. B2, B3, B4 = afasigruppsdeltagare. L2, L3 = afasigruppsledare.   

81. B3: °ja en an- uh lans, nej- äsch° ((ohörbart mummel)) 

82. L3: (1.4) äre en sa:k↑ 

83. B3: (2.1) °ne:j de >de tror ja inte,<°  

84. L3: (0.8) nej 



 

24 

 

85. B3: °men eh-° 

86. B2: >de e nåt djur va< 

87. B3: +nej+ 

88. B2: inget djur heller å ingen sak. åh inget djur. 

89. B3: nej 

90. L2: är det nånting man gör¿ 

91. B3: ja¿ (0.7) de kan man ju: göra, 

92. L2: mh↑ 

93. B4: mh. 

94. L3: brukar du: göra de↑ 

95. B3: (1.4) ja¿ 

96. L3: ah, 

97. B4: ja¿ 

98. B3: (.) ja 

99. B2: e det roligt↑ 

100. B3: jaa. ((skrattar)) 

101. B4: ((skrattar)) 

102. B2: ((tittar på L2 och L3)) va tycker hon e roligt då¿  

103.  ((skrattar)) va fråga ja dä för, 

104. B3: eh jorå, (0.3) mh. 

105. B2: sjunga¿ 

106. B3: ((smackar med läpparna))nej. 

 

B3 försöker beskriva ordet “dansa” (rad 81), men beskrivningen blir svårförståelig på grund 

av ordfinnandesvårigheter (se bilaga 4). L3 förändrar övningens karaktär genom att ställa en 

fråga på rad 82. Detta utvecklar sig sedan till att även de resterande afasigruppsdeltagarna och 

båda ledarna fortsätter ställa frågor för att försöka komma fram till målordet (rad 86, 90, 94, 

99, 105). 

  

B3 visar uppgivenhet inför situationen genom sitt yttrande mot slutet av rad 81, “nej äsch”. L3 

kommer efter det in och stöttar genom att ställa en ledande fråga (rad 82). Samtalet fortlöper 

genom att resterande afasigruppsdeltagare och ledare i gruppen ställer ledande frågor som 

syftar till vad B3 har på sin frågelapp (rad 86, 90, 94, 99). Utdraget kan betraktas som en 

typisk “hint and guess”-sekvens (Laakso & Klippi, 1999) där afasigruppssdeltagaren utför en 

egeninitierad reparation och sedan släpper in andra samtalsdeltagare för att få stöd med 

benämningen. B3 bekräftar därefter även deras bidrag till samtalet. L3 och L2s frågor på rad 

82 och 90 inriktas på kategorier som samtalet sedan leds in i och övningen fortsätter därefter 

med frågor från övriga samtalsdeltagare. Ledarnas förfarande visar på det inflytande som de 

har över samtalet (Sandahl, 2011), då det främst är de som ställer ledande frågor som driver 

vidare samtalet. Detta har senare även betydelse för samtalets utgång där B2 på rad 105 

kommer nära inpå det korrekta målordet. 
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Afasigruppsledarna tar inte ett initiativ till konfrontationsbenämning (Raymer, 2005) i utdrag 

5, utan förändrar istället övningens upplägg genom att ställa frågor till afasigruppsdeltagaren. 

Det potentiella ansiktshot som annars kan uppkomma vid uppgiftsspecifika övningssituationer 

under behandling (Granberg & Karlsson, 2010) kan ha undanröjts genom att 

afasigruppsledarna började ställa ledande frågor, eftersom det tar bort fokus från 

afasigruppsdeltagarens språkliga och kommunikativa nedsättning. Övningen underlättas då 

det inte krävs långa komplexa utlägg från afasigruppsdeltagaren när behandlingsförfarandet 

förändras. Till följd av att övningen förändras till en frågesportsliknande aktivitet kan 

afasigruppsdeltagaren med ordfinnandesvårigheter fortsätta med sin medverkan utan att de 

språkliga svårigheterna orsakar ett stopp i gruppens kommunikationsflöde. Fenomenet 

stämmer överens med fynd i litteraturen där det står beskrivet att ordfinnandesvårigheter kan 

vara en konsekvens av själva samspelet som personen med afasi befinner sig i (Oelschlaeger 

& Damico, 2003). Ordfinnandesvårigheter kan således tänkas manifestera sig på olika sätt 

beroende på naturen hos den aktuella interaktionen. Det är möjligt att afasigruppsdeltagarens 

kommunikativa delaktighet ökade i och med att dennes språkliga svårigheter inte sattes i 

fokus under interaktionen. Utifrån ett ICF-perspektiv (Thompson & Worrall, 2008; 

Papathanasiou & Coppens, 2013; Worrall, 2013) kan detta reducera deltagarens 

aktivitetsbegränsning som följer i och med afasin, samt öka delaktigheten hos individen under 

interaktionen (Worrall et al., 2013). Övningens ursprungliga upplägg går i viss grad att koppla 

till den medicinska modellen som förespråkar att specifika språkliga förmågor ska tränas vid 

intervention, men utifrån att uppgiftens karaktär förändras kan det hävdas att behandlingen 

istället närmar sig den sociala modellen där kommunikativt beteende hos samtalsdeltagarna är 

en central faktor (Worrall et al., 2013).  

 

Nedan följer utdrag 6. Afasigruppsdeltagarna ska dra lappar med påståenden och sedan para 

ihop dem med rätt målord, men i utdrag 6 har de precis slutfört samtalet om ett påstående och 

är på väg att påbörja ett nytt. Utdraget exemplifierar hur pragmatiskt oväntade bidrag från en 

talare förändrar afasigruppsinteraktionen och övriga samtalsdeltagares bidrag.  

 

Utdrag 6. C2, C3 = afasigruppsdeltagare. L4 = afasigruppsledare.  

107. C3: ((pekar på sin bricka)) sadel. >där ska den↑< 

108. L4: >där ska den va:¿< ((C2 skrattar)) 

109. C3: >ja:hh↑< 

110. L4: ja? (2.1) vems tur¿ 
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111. C2: >°vet inte< [C3¿°] 

112. C3:     [äta] >kalla-< kantareller  

113.  (1.2) <bara utan¿ (0.8) i sallad.>   

114. L4: ah:, (0.9) i sallad↑ ((L4 ser förvånad ut)) 

115. C3: ja, 

116. L4: jaha:↑ (1.6) har ja aldri provat. 

 

L4 frågar vems tur det är att läsa upp ett påstående (rad 110). C2 ger en respons på detta och 

undrar om det är C3s tur (rad 111). C3 börjar då tala om ett tidigare samtalsämne (rad 112-

113) och L4 fortsätter på det samtalsämne som C3 initierade till (rad 114, 116).  

 

Istället för att besvara L4s fråga (rad 110) börjar C3 tala om ett tidigare samtalsämne utan att 

tydligt annonsera detta (rad 112-113), vilket bryter mot samtalsregler som samtalsdeltagare 

outtalat förväntas följa, som att hålla sig till det aktuella ämnet samt att producera 

situationsbaserade yttranden som är relevanta för kontexten (Coelho, 2005; Hanna & Gloria, 

2007; Hutchby & Wooffitt, 2008). C3s respons (rad 112) på L4s fråga (rad 110) kan även visa 

på en nedsatt förståelse för själva samtalssituationen (Schegloff & Sacks, 1973; Schegloff, 

2007), då yttrandet kan tolkas som irrelevant för sammanhanget och som att C3 hänger kvar 

vid ett ämne som övriga gruppmedlemmar finner avslutat. Afasigruppsdeltagarens 

pragmatiskt oväntade bidrag kan således reflektera personens upplevda förståelse för 

samtalets koherens (Hanna & Gloria, 2007). L4 ser förvånad ut (rad 114), men det kan dels 

tolkas som förvåning över konceptet att ha svamp i sallad och dels som förvåning gällande det 

plötsliga samtalsbytet (Coelho, 2005; Hanna & Gloria, 2007). L4 gör inte heller något försök 

att initiera en reparation av C3s yttrande (Schegloff et al., 1977; Perkins, 2003; Hutchby & 

Wooffitt, 2008) utan deltar istället i det nya samtalsämnet, vilket kan tolkas som ett försök att 

rädda C3s ansikte i enlighet med teoribildning (Aronsson, 1991) som hävdar att 

samtalsdeltagarna i ett samtal försöker hindra den andra från att tappa ansiktet. L4s agerande 

visar också att ingen reparation krävs i just det här fallet för att L4 ska ha förståelse för 

samtalsämnet som C3 tar upp (Silverman, 1998). 

 

Sättet som ledaren väljer att fortsätta prata om det nya ämnet på kan öppna upp för en generell 

diskussion i gruppen om det nya samtalsämnet. Behandling som endast är inriktad på den 

språkliga funktionsnedsättningen riskerar att inte stärka den kommunikativa förmåga som 

personer med afasi behöver för att kunna hantera kommunikativa situationer i vardagen 

(Armstrong et al., 2013). Vid individuell afasibehandling kan det tänkas att samma scenario 

eventuellt inte kunnat ge lika stort utrymme till social interaktion på ett mer informellt plan. 
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Intervention i grupp kan således tänkas öka delaktigheten hos afasigruppsdeltagaren trots den 

aktivitetsbegränsning som kan uppstå till följd av en språklig nedsättning (Worrall et al., 

2013).  

 

Terapeutens roll vid intervention 

Nedan följer utdrag 7. Afasigruppsdeltagarna ska dra lappar med påståenden och sedan para 

ihop dem med rätt målord, som finns utskrivna på brickor. Det aktuella påståendet i utdrag 7 

är “kraftigt blåsväder” och det rätta svaret är “orkan”. Utdraget belyser hur ledarens agerande 

i interaktionen påverkas av att det är en behandlingssituation och hur detta har inverkan på 

afasigruppsdeltagarna. 

 

Utdrag 7. C2, C3 = afasigruppsdeltagare. L4 = afasigruppsledare.  

117. L4: va tyckeru svaret ska va:,  

118.  ((håller upp lappen mot C3))  

119.  (4.7) även om inte du hade de¿ (0.7)>vem sk-<   

120.  va ska man lägga de på¿  

121.  (2.2)<kraftigt blåsväder.> 

122. C3: blåst¿ (  ) 

123. L4: blåst m: om de är jättestark blåst då¿ 

124. C3: då äre. (2.2) ((suckar)) 

125. L4: [o:] (1.5) de är en o:r, 

126. C2: [>här] här< ((pekar på sin bricka)) 

127. C3: oväder¿ 

128. L4: ah:. 

129. C3: ah men (1.8) ja: vet a meh- ((gör en gest))  

130. L4: ja: ja vet att du vet↑ ((L4 och C3 skrattar))   

131.  (1.0) en or- 

132. C3: ka:n. 

133. L4: ja↑ (0.6) >de va du som hade den va C2¿<  

134.  ((ger lappen till C2)) 

135. C2: m: 

 

L4 försöker elicitera fram det korrekta målordet från C3 (rad 117-121). Kontexten visar att C3 

har svårigheter att få fram målordet (rad 122, 124, 127, 129). På rad 126 kommer C2 in och 

försöker stötta C3. L4 bekräftar för C3 att det är svårt, men att afasigruppsdeltagaren 

egentligen kan svaret (rad 130) och hjälper till med första stavelsen i ordet (rad 131) som 

sedan avslutas av C3 själv (rad 132). L4 bekräftar C3s produktion av målordet på rad 133. 

 

På rad 117-121 blir det tydligt att L4 som ledare styr övningen (Plejert et al., 2010; Sandahl, 

2011), eftersom L4 bestämmer att just C3 ska besvara frågan trots att C3 inte har målordet på 
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sin bricka. C3 försöker producera målordet, men tycks inte kunna mobilisera det (rad 122, 

124, 127) och suckar, vilket kan ses som ett tecken på frustration (rad 124). På rad 129 verkar 

det som att C3 vill ge upp och L4 bekräftar då att C3 kan ordet, men får bara inte fram det 

(rad 130). Rad 131 avslutas med att L4 försöker elicitera fram ett svar från C3 genom att 

producera början på ordet. C3 klarar då av att fylla i resten (rad 132). Om en person med afasi 

ombeds producera ett visst ord trots att produktionen av det ordet utgör en stor svårighet för 

personen, så kan det leda till ett sammanbrott i kommunikationen (Armstrong et al, 2013). Det 

är dessutom vanligare att en expressiv nedsättning vid afasi blir märkbar vid 

konfrontationsbenämning (Raymer, 2005). På rad 129 verkar ett sådant sammanbrott ske, men 

L4 håller kvar vid samtalet genom att ge C3 en tydlig ledtråd gällande vilket målordet är (rad 

130-131). Detta förfarande liknar en omvänd “hint and guess”-sekvens (Laakso & Klippi, 

1999), där det istället är afasigruppsledaren som bestämmer att ett visst ord ska produceras 

och genom att ge ledtrådar försöker elicitera ett svar från en afasigruppsdeltagare. L4s 

kommentar på rad 130, “ja ja vet att du vet”, och även skrattet kan vara exempel på 

avdramatiserande uttryck för att minska ett potentiellt ansiktshot vid behandlingssituationen 

(Granberg & Karlsson, 2010), vilket även kan positionera afasigruppsdeltagaren som 

kompetent. Det stämmer även överens med ansiktsteori generellt då samtalsdeltagarna vill 

rädda varandras ansikte enligt teoribildningen (Aronsson, 1991). C3s skratt på rad 130 kan å 

andra sidan ses som ett sätt för afasigruppsdeltagaren att visa sin kommunikativa kompetens 

(Granberg & Karlsson, 2010; Munktell & Svantesson, 2010). C3 kan skratta för att påvisa sin 

medvetenhet om sina språkliga begränsningar, då afasigruppsdeltagaren är begränsad gällande 

övriga uttryckssätt på grund av sin afasi. 

 

I utdrag 7 kan behandlingssituationens styrda kontext och uppgiftsspecificitet synliggöras, då 

afasigruppsledaren kontinuerligt försöker att få en afasigruppsdeltagare att producera rätt 

målord. Då afasigruppsdeltagarna tränar specifika svårigheter under en interventionssituation 

kan en högre risk för ansiktshot för afasigruppsdeltagarna föreligga (Granberg & Karlsson, 

2010). Ansiktshotet kan vidare tänkas vara större vid en gruppinteraktion då fler parter kan 

komma att konfrontera individens språkliga förmågor. I exemplet träder en annan 

afasigruppssamtalsdeltagare in och försöker hjälpa afasigruppsdeltagaren som har svårigheter 

med benämningen, vilket ytterligare hade kunnat öka graden av ansiktshotet när fokus på 

individen stegrade. Således kan kombinationen av gruppinteraktion och intervention ställa 

högre krav på individer med språkliga nedsättningar, vilket i sin tur ställer större krav på 

dynamiken och klimatet i gruppen. Ledaren har ett huvudsakligt ansvar för gruppen (Sandahl, 
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2011), varför avdramatiserande uttryck och socialt fasadarbete kan vara av betydelse för att 

skapa en trivsam miljö. Socialt fasadarbete kan emellertid utgöra ett möjligt hinder för 

intervention. Om svårigheterna hos personer med afasi ständigt slätas över och inte lyfts fram 

kan de inte behandlas, vilket går emot det huvudsakliga syftet med intervention. 

 

Nedan följer utdrag 8. Samtalet handlar om att en afasigruppsdeltagare ska beskriva ordet 

“mjölk” för de andra i gruppen, som i sin tur ska gissa sig fram till målordet, men råkar av 

misstag avslöja målordet istället. Utdrag 8 illustrerar hur ett benämningsmisstag hos en 

afasigruppsdeltagare kan förändra övningssituationen och skapa ett ansiktshot mot talaren. 

Exemplet synliggör även terapeutens roll i föreliggande kontext. 

 

Utdrag 8. B2, B3, B4 = afasigruppsdeltagare. L2, L3 = afasigruppsledare.   

136. B4: ja, ((harklar sig)) (3.3) handlar +mat+ mycke, (3.3) 

137.  handlar mat och eh- tu- (2.3) kylskåpet är FULLT av 

138.  mjölk, näej, ((skakar på huvudet)) 

139. B3: ((skrattar)) 

140. B2: ä de mjölk asså, ((skrattar)) 

141. B4: ja. ((nickar)) 

142. B2: klanti´ru ä ((skrattar))  

143. B4: ja. JA↑ ((skratt)) 

144. L2: (2.8) aja. sånt händer, 

145. B4: ((vänder sig till L2)) JA! ja,  

146.  ((skakar lätt på huvudet)) 

147. L2: >men de va en bra början< 

148. B2: ja: 

149. L2: finns i kylskåpet, 

150. B4: ((smackar med läpparna)) ah, 

151. L3: hur kan man annars beskriva mjölk.  

152.  (0.7) om vi hjälps åt↑  

153.  (2.3) hur ser det u:t vad gör man me: de, 

 

B4 försöker beskriva “mjölk” för gruppen, men råkar av misstag avslöja målordet (rad 136-

138). B3 och B2 börjar skratta åt situationen (rad 139-140) och L2 försöker styra bort fokus 

från felbenämningen på rad 144. L3 gör slutligen om övningen till en gemensam uppgift för 

att gå vidare med den språkliga övningen (rad 151-153).  

 

På rad 138 utför B4 en självinitierad reparation direkt efter det att ordet “mjölk” yttrats. Detta 

gör att resterande gruppdeltagare inser att B4 av misstag har sagt det rätta svaret själv och B3 

börjar skratta åt situationen (rad 139). B2 ställer en förtydligande fråga om det var ett misstag 

att säga ordet “mjölk” (rad 140), vilket bekräftas av B4 på rad 141. Vidare skrattar B2 åt 
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situationen och skämtar till det med sitt yttrande på rad 142. B4 besvarar skämtet genom att 

skratta tillbaka och bekräftar det sagda (rad 143). Enligt ansiktsteori är samtalsdeltagare måna 

om att skapa en bra relation till varandra genom ett trevligt bemötande mot andra för att stärka 

den egna positiva fasaden (Aronsson, 1991). B4 utför ett socialt fasadarbete åt sitt eget ansikte 

såväl som mot B2s ansikte genom att också skratta åt situationen (rad 143) (Aronsson, 1991). 

Rad 143 kan även tyda på en handling där B4 vill framstå som en kompetent samtalsdeltagare 

med en medvetenhet om sina språkliga begränsningar (Granberg & Karlsson, 2010; Munktell 

& Svantesson, 2010). Detta kan förklaras med att B4 skrattar i respons till kommentaren på 

rad 142 (”va klanti´ru ä”) och säger ”ja” två gånger. Tidigare studier har visat att skratt från 

personer med afasi kan framstå som ett funktionellt substitut till de språkliga begränsningarna 

i interaktionen (Munktell & Svantesson, 2010), vilket skrattet (rad 143) i föreliggande utdrag 

kan exemplifiera. Direkt efter detta kommer L2 med ett yttrande (rad 144) som kan tolkas 

som ett socialt fasadarbete gentemot B4s felsägning, då detta utför handlingen att förmildra 

felsägningen. Därmed kan det betraktas som ett avdramatiserande uttryck med syfte att 

minska ansiktshotet vid uppgiftsspecifika övningar under behandlingssituationer (Granberg & 

Karlsson, 2010). Det sociala fasadarbetet fortgår hos afasigruppsledarna då L3 gör övningen 

till en gemensam uppgift och styr tillbaka fokus till syftet med aktiviteten (rad 151-153), 

vilket även exemplifierar ledarrollen då ledaren har en färdig agenda för vad som ska ske 

under behandlingstillfället (Plejert et al., 2010; Sandahl, 2011).  

 

I utdrag 8 kan ett tydligt socialt fasadarbete från afasigruppsledarnas sida ses i kontrast till de 

övriga afasigruppsdeltagarnas förhållningssätt gentemot afasigruppsdeltagaren som av 

misstag gjorde fel i övningssituationen. En möjlig orsak till detta kan vara att ledarna för en 

konstellation har ett tydligare omhändertagande ansvar för gruppen, de individuella deltagarna 

samt agendan bakom varje enskild aktivitet som utförs i interaktionen (Plejert et al., 2010; 

Sandahl, 2011). Det är möjligt att färre krav ställs på afasigruppsdeltagarna gällande socialt 

fasadarbete, vilket i sin tur kan medföra ett ökat ansiktshot mot individen under 

gruppinteraktion. I den beskrivna situationen vände en afasigruppsdeltagare det inträffade till 

något humoristiskt, vilket kan betraktas som ett tecken på deras nära relation till varandra. 

Afasigruppsledarna verkade emellertid bedöma, utifrån sina roller som terapeuter, situationen 

som hotande och använde sig därmed av avdramatiserande uttryck (Granberg & Karlsson, 

2010) för att minska det eventuella ansiktshotet. Ovanstående antagande kan motiveras med 

att afasigruppsledarna försökte förmildra att afasigruppsdeltagaren försade sig, då flera 

afasigruppsdeltagare började skratta åt situationen. Vid gruppterapi är det tänkbart att de 
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medverkande kan komma varandra närmare på ett mer personligt plan då behandlingstillfället 

inte enbart involverar en patient och en terapeut, utan är ett samarbete mellan flera personer 

med afasi.  

 

Nedan följer utdrag 9. Samtliga deltagare håller på att placera ut historiska händelser på en 

tidslinje. I utdrag 9 är den aktuella händelsen när första världskriget pågick. Utdraget 

illustrerar hur afasigruppsledaren kan stötta en afasigruppsdeltagare vid högläsning, samt hur 

detta förändrar övningssituationen. 

 

Utdrag 9. B4 = afasigruppsdeltagare. L2, L3 = afasigruppsledare. 

154. B4: ((tar upp en lapp och skickar vidare påsen till B3)) 

155.  <världeskriget↑> 

156. L2: m:↑ 

157. B4: uh fö- (2.8) f- <första världskriget,> 

158. B1: jaha? 

159. B4: slu- 

160. L2: ah:↑ 

161. B4: slu- 

162. L2: på¿ (3.2) ((läser tillsammans med B4)) på. 

163. B4: på (0.8) <går> 

164. L2: pågår, 

165. B4: pågår? 

166. L2: m precis↑ 

167. B4: första¿ 

168. L2: m. 

169. L3: <världskriget.> 

170. B4: ja:ah:↑ ((placerar ut lappen på tidslinjen)) 

171. L2: du tror nånstans, ((harkling)) 

172.  nittonhundra[tie¿] till nittonhu[ndratjugi,] 

173. B4:     [>ja:↑] ja:↑<       [>ja:↑<] 

 

B4 ska läsa meningen “första världskriget pågår” (rad 154-155, 157, 159, 161, 163, 165) och 

får stöttning av L2 med detta genom hela läsningen (rad 156, 160, 162, 164, 166). B4 läser fel 

(rad 159, 161) och L2 reparerar yttrandet (rad 162). 

 

B4 försöker att självständigt läsa texten på rad 155, 157, 159 med stöttning från L2 (rad 156, 

160) som använder stöttningen som interaktionsstrategi för att återställa förståeligheten i 

yttrandena (Damico et al., 2006). På rad 159 och 161 fastnar B4 på ett ord och kommer inte 

vidare, varpå L2 kommer in med stöttning i läsningen (rad 162) och läser upp ordet. B4 

repeterar ordet (rad 163), vilket kan tolkas som en bekräftande repetition där B4 vill visa sin 

förståelse för vad som sker i interaktionen (Damico et al., 2006). L2 upprepar därefter hela det 
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lästa ordet (rad 164) och B4 upprepar återigen L2s yttrande (rad 165), varpå L2 bekräftar att 

det var korrekt (rad 166). 

 

I kontrast till övrig social stimulans kan afasigrupper medföra en ökad kommunikativ och 

språklig förmåga hos individen (Elman & Bernstein-Elis, 1999). En tänkbar förklaring till 

detta är att interaktionen vid afasigrupp fokuserar mer på att träna språkliga svårigheter i 

kombination med språklig stimulans via socialt samspel, än vad andra sociala aktiviteter gör. 

Afasigruppsdeltagaren uppvisar i detta exempel tydliga svårigheter med högläsning. 

Afasigruppsledaren bidrar därför med stöttning under stora delar av lässekvensen, vilket kan 

ha förändrat övningssyftet med högläsningen. Samtidigt finns det en risk att 

afasigruppsdeltagarens upplevda kommunikativa delaktighetsinskränkning förstärks (Worrall 

et al., 2013) om denne inte får försöka att delta i övningen på liknande villkor som övriga 

deltagare. Ledarens stöttande insatser stärker således möjligen afasigruppsdeltagarens 

självförtroende eftersom syftet (det vill säga att läsa upp en text för övriga gruppen) då blir 

genomförbart. 

 

Brott mot turtagningsordningen vid intervention  

Nedan följer utdrag 10. Afasigruppsdeltagarna ska läsa ett påstående, identifiera vad det syftar 

till för målord och därefter skriva ner svaret. Exemplet illustrerar hur ett brott mot 

turtagningsordningen omedelbart repareras av de berörda afasigruppsdeltagarna. Det 

inflytande som ledaren har över övningssituationen illustreras även i utdraget. 

 

Utdrag 10. A2, A3 = afasigruppsdeltagare. L1 = afasigruppsledare.   

174. A2: ((tittar ner på sitt papper)) det, 

175. A3: +det+ ((tittar upp på A2)) 

176. A2: ((tittar upp på A3))(.)°aja° ((pekar på A3)) 

177. A3: (.)°de e jag° 

178. L1: (0.6) ((nickar)) ta de A3 

179. A3: (0.7) < dä ämne som tillsätts mjölken vid ystningen> 

180.  (.) löpe 

181. L1: °mh° *nickar* 

182. A2: löpe, 

183.  (2.0) 

184. L1: de här gick ju snabbt för er↑ 

185. A3: mh 

186. A2: ah 

 

A2 tar A3s samtalstur (rad 174) och A3 tar tillbaka turen (rad 175). En omedelbar 
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turtagningsreparation utförs av A2 (rad 176). A3 förstärker att det är dennes tur på rad 177, 

vilket bekräftas av L1 (rad 178). Övningen fortsätter därefter (rad 179-180).  

 

A2 tar en samtalstur som var tillägnad A3 (rad 174), vilket bryter mot basala principer 

gällande turtagningsregler i samtal (Sacks et al., 1974). A3 reparerar turtagningen (Sacks et 

al., 1974) med en höjd röststyrka och blickkontakt riktad mot A2 på rad 175. A2 bekräftar 

detta genom att titta upp på A3. I enlighet med de samtalsanalytiska principerna angående 

turtagningsregler kan samtalsdeltagare använda sig av kroppsspråk såsom blickkontakt för att 

kontrollera turtagningen (Novick et al., 1996). A2 inleder därefter en omedelbar självinitierad 

reparation (Schegloff et al., 1977; Perkins, 2003) och lämnar ifrån sig samtalsturen genom sitt 

yttrande på rad 176 som sker med blickkontakt (Novick et al., 1996), genom att peka 

(Mondada, 2007) på A3 samt med lägre röststyrka. På rad 177 styrker A3 turordningen genom 

att säga “de e jag” och detta kan betraktas som en reparation av samtalet (Hutchby & Woofitt, 

2008), då A3 förtydligade att det var dennes tur att tala. L1 styr upp situationen och samtalet 

genom att muntligt tilldela talturen till A3 på rad 178. Detta agerande är ett exempel på 

ledarens roll i, samt påverkan på övningssituationen (Plejert et al., 2010; Sandahl, 2011) då 

samtalet ursprungligen inte involverade L1. Övningen återupptas sedan när A3 börjar läsa 

uppgiftstexten (rad 179-180). 

 

Då situationen i utdrag 10 utspelar sig i en kontext av typiskt formell karaktär förekommer en 

tydlig turtagningsorganisation med förutbestämd turordning (Hutchby & Wooffitt, 2008; 

Plejert et al., 2010). Reparationer av turtagningen sker på ett effektivt sätt. En tänkbar 

förklaring till detta är att deltagarna i den formella kontexten kan ha en godtycklig 

överenskommelse om vem som ska prata och därför var det relativt enkelt att utföra en 

reparation av det inträffade. Då båda afasigruppsdeltagarna kan antas sträva efter att återställa 

turordningen, kan detta i sin tur eventuellt minska ett potentiellt ansiktshot mot personen som 

tog talturen. Detta överensstämmer med resultat från tidigare forskning; Milroy och Perkins 

(1992) beskriver att reparationsstrategier även har i syfte att motverka potentiella konflikter 

och kan syfta till att rädda någons ansikte. 

 

Nedan följer utdrag 11. Afasigruppsdeltagarna ska dra lappar med påståenden och sedan para 

ihop dem med rätt målord, som finns utskrivna på brickor. Det aktuella påståendet i utdrag 11 

är ”mammas syster” och rätt svar är “moster”. Utdrag 11 illustrerar hur en 

afasigruppsdeltagares brott mot turordningen repareras av ledaren. I samband med 
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turtagningsreparationen uppkommer ett ansiktshot.  

 

Utdrag 11. C1, C3 = afasigruppsdeltagare. L4 = afasigruppsledare. 

187. C1: va: de hä: då↑ ((sträcker fram en hand mot lapparna)) 

188. L4: <de e C3 som ska läsa,> ((pekar mot C3)) 

189. C3: >de e ja:↑< 

190. C1: +>åh fölåde?<+ ((lägger handen på pannan)) 

191. L4: >ja:ah< ((ler, placerar vänsterhandens baksida mot 

192.  C1s arm och gör sedan en snabb nedåtgående vinkning)) 

193.  ((C1 skrattar)) 

194. C3: ((tar en lapp från bordet)) <mammas syster,> 

 

C1 försöker ta en frågelapp (rad 187). L4 markerar att det inte är C1s tur i ordningen att göra 

detta (rad 188) och C3 instämmer med L4 (rad 189). C1 erkänner detta misstag och ber om 

ursäkt (rad 190). L4 använder sig både av kroppsspråk och verbalt yttrande för att återgå till 

uppgiften och turordningen (rad 191-192). Övningen fortsätter därefter som planerat (rad 

194). 

 

L4s roll som ledare för övningen (Plejert et al., 2010; Sandahl, 2011) blir tydlig på rad 188, då 

L4 påpekar för C1 att det är C3s tur nu. I den påföljande samtalsturen (rad 189) instämmer 

även C3 i detta genom att säga “de e ja”. C1 reparerar sitt brott mot talturordningen (rad 190), 

som är väldigt styrd i den här typen av aktivitet (Hutchy & Wooffitt, 2008), genom att be om 

ursäkt. Ursäkten kan ses som en reparation och enligt Milroy och Perkins (1992) kan 

reparationer användas för att undvika potentiella konflikter. På rad 191-192 tycks L4 försöka 

rädda C1s ansikte genom att, speciellt via kroppsspråk, säga att “det var ingen fara”. C1s 

skratt (rad 193) kan tolkas på olika sätt: som ett sätt att visa kommunikativ kompetens 

(Granberg & Karlsson, 2010; Munktell & Svantesson, 2010), som lättnad eller som ett sätt att 

göra stämningen bra igen. På rad 193 återförs fokus till övningen genom att C3 tar en lapp 

och läser upp dess innehåll. 

 

I jämförelse med utdrag 10 sker även här en turtagningsreparation, emellertid skiljer sig de sig 

åt i utförande. I föreliggande utdrag är det afasigruppsledaren som uppmärksammar brottet 

mot turtagningsordningen (Hutchby & Wooffitt, 2008), medan det i utdrag 10 är en av 

afasigruppsdeltagarna som tar initiativet till att återställa ordningen. Afasigruppsdeltagaren 

som tar en taltur reparerar sitt misstag på ett mer explicit sätt i utdrag 11, då yttrandet i utdrag 

11 är en direkt ursäkt. Detta medför att afasigruppsledaren kommer in och förefaller försöka 
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avdramatisera situationen i syfte att minska ett potentiellt ansiktshot (Aronsson, 1991; Milroy 

& Perkins, 1992; Granberg & Karlsson, 2010). Det sociala fasadarbetet kan i föreliggande 

exempel ses som mer tydligt i jämförelse med utdrag 10. En tänkbar förklaring till detta kan 

vara det inflytande ledaren har över afasigruppsdeltagaren (Sandahl, 2011) samt att det var 

afasigruppsledaren som i detta fall uppmärksammade brottet mot talturordningen. Det sätt 

som afasigruppsdeltagaren säger “förlåt” på direkt efter det att afasigruppsledaren påpekat att 

det var någon annans tur, kan i denna kontext tolkas som pragmatiskt adekvat då både 

yttrandet och situationen yttrandet producerades i kan betraktas som lämpliga (Hanna & 

Gloria, 2007). Ytterligare kan den andra afasigruppsdeltagarens kommentar “de e ja” 

betraktas som pragmatiskt adekvat för situationen som samtalet utspelar sig i. 

Afasigruppsdeltagarna uppvisar med sina reparativa bidrag deras förståelse för situationen 

(Hanna & Gloria, 2007), vilket minskar risken för ett potentiellt kommunikativt sammanbrott 

(Damico et al., 2008). Då pragmatiskt oväntade bidrag rimligen skulle kunna störa flödet i 

interaktionen och därigenom kunna resultera i sammanbrott.  

 

För att sammanfatta resultatet av föreliggande samtalsanalytiska studie har det visat sig att 

samtalsdeltagarna i gruppen kan förändra det planerade utförandet av behandlingsövningar 

genom sitt agerande. Såväl afasigruppsdeltagare som afasigruppsledare kan bidra till att sådan 

förändring sker, vilket vanligen beror på karaktären hos den språkliga nedsättningen hos 

afasigruppsdeltagarna. Resultaten visar även att afasigruppsledaren har en ledarroll och ett 

ansvar för gruppinteraktionen som sker under behandling. Afasigruppsledaren ägnar sig bland 

annat åt socialt fasadarbete i större utsträckning än afasigruppsdeltagarna. Interaktionen under 

en behandlingssituation är traditionellt institutionell och strukturerad. Intervention i grupp 

följer emellertid inte alltid detta system konsekvent. Strategier för att stärka språklig och 

kommunikativ förmåga har setts hos både afasigruppsledare och afasigruppsdeltagare. 

Användandet av kommunikationshjälpmedel och aktiv stöttning under behandlingsutförande 

kan vara exempel på sådana strategier. 

 

Diskussion 

Sammanfattande diskussion 

Enligt tidigare forskning är en styrd kontext vanligt vid individuell intervention (Hutchby & 

Wooffitt, 2008; Plejert et al., 2010). Resultat i föreliggande studie visar att den förutbestämda 

strukturen inte alltid åtföljs på ett konsekvent sätt under behandlingssituationer i afasigrupp, 
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där bland annat brott mot turordningen och förändring av övningsspecificiteten kan 

förekomma av olika anledningar (utdrag 4, 5, 10, 11). Då personer med afasi är en heterogen 

grupp med olikartad tillståndsbild i sin språkliga och kommunikativa nedsättning (Jacobs et 

al., 2004; Papathanasiou & Coppens, 2013) kan det krävas flexibilitet och alternativa 

lösningar i afasigruppsledarens agerande under interaktionen. Exempelvis vid fall där 

deltagare uppvisar pragmatiskt oväntat beteende i interaktionen (utdrag 6) kan 

interventionssituationen behöva vändas till en mer social interaktion på ett mer informellt plan 

för att passa samtliga deltagare i interaktionen. Detta behöver dock inte vara missgynnande 

för behandlingssituationen i afasigruppen, då behandling som endast är inriktad på språklig 

funktionsnedsättning riskerar att inte stärka de kommunikativa färdigheterna som personer 

med afasi behöver i sin vardagliga kommunikation (Armstrong et al., 2013). Interaktion vid 

gruppterapi kan således ge personer med afasi möjlighet att utöva social interaktion som 

därmed kan stärka den kommunikativa kompetensen. Detta kan i sin tur leda till en ökad 

delaktighet hos individen samt minska den aktivitetsbegränsning som kan medfölja vid afasi 

(Worrall et al., 2013). Vidare har det visat sig att afasigruppsledare i en högre utsträckning 

använder sig av ett socialt fasadarbete i interaktion med personer med afasi (utdrag 6, 8, 11) 

än vad personerna med afasi själva gör. En möjlig orsak är att afasigruppsledarna är mer 

medvetna om den potentiella risken för ett ökat ansiktshot som afasigruppsdeltagarna kan 

exponeras för vid en interventionssituation i grupp. Faktorer såsom den personliga relationen 

mellan afasigruppsdeltagare kan vara en faktor som kan påverka graden av eventuella 

ansiktshot. Även ledarens roll (Sandahl, 2011) gentemot afasigruppsdeltagare kan ha en 

möjlig inverkan på graden av ansiktshot, då ledaren kan be afasigruppsdeltagarna att utföra 

övningar som exponerar en för individen nedsatt förmåga (kan särskilt ses i utdrag 1,4, 5,7, 8, 

9).  

 

Reparationer kan framstå som mer naturliga när de initierades av en annan 

afasigruppsdeltagare än av afasigruppsledaren (utdrag 10, 11). En tänkbar förklaring kan vara 

att afasigruppsledaren har ett ansvar som ledare i gruppen och kan därmed vara mer mån om 

att utöva ett tydligt socialt fasadarbete i förhållande till afasigruppsdeltagarna. Enligt 

Schegloff et al. (1977) är reparationer ett tecken på att en samtalsdeltagare har identifierat en 

problemkälla i interaktionen. Således kan fall där ingen reparation sker trots att det utåt sett 

kan ses som en problemkälla (utdrag 1, 6), tolkas som att gruppen själv inte finner det 

problematiskt. En annan möjlig förklaring till varför vissa misstag inte repareras, är att 

reparationen kan utgöra ett ansiktshot genom att synliggöra språkliga och kommunikativa 
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nedsättningar som personer med afasi vanligen har. Enligt Aronsson (1991) pågår ett ständigt 

arbete för att skydda ansiktet hos den person som en individ samtalar med. Slutligen finns 

möjligheten att reparationer inte alltid initieras i en afasigrupp då personer med afasi kan ha 

svårt att använda reparationer i samtal (Perkins, 2003) och därför avstår från att själv reparera 

yttranden (utdrag 1). Interaktionen kan även genomsyras av de kommunikativa 

begränsningarna som afasi medför (Damico et al., 2008). Detta kan underlättas genom 

stöttning från såväl afasigruppsledare som övriga deltagare (Utdrag 3, 4, 5), då det ligger i en 

grupps intresse att arbeta gemensamt för att nå gruppens mål (Sandahl, 2011). I kontrast till 

interaktionen vid individuell intervention kan andra deltagares stöttning i gruppterapi 

möjligen ge upphov till att kommunikationen framstår som mer naturlig än om situationen 

endast hade innefattat två samtalsdeltagare, eftersom terapeuten kan besitta en annan slags roll 

än personerna med afasi.  

 

Samtalsdeltagarnas förståelse för afasi kan i en gruppkontext utgöra ett tämligen gott stöd om 

kommunikativa sammanbrott sker (utdrag 2, 3, 5), då ordfinnandesvårigheter hos personer 

med afasi ofta beror på samspelet med omgivningen (Oelschlaeger & Damico, 2003) Även 

omgivningens kunskap, bemötande och förståelse har en inverkan på hur kommunikativa 

missförstånd hanteras (Parr, 2007; Johansson et al., 2012). Graden av språklig nedsättning hos 

personer med afasi skiljer sig åt, men trots relativt bibehållna språkförmågor kan individen 

uppleva svårigheter i kommunikationen med omgivningen (Jacobs et al., 2004). Det är möjligt 

att omgivningens förståelse och insikt för afasi även kan påverka effektiviteten hos de 

kommunikativa strategier som personer med afasi använder sig av vid interaktion (utdrag 2). 

Användbarheten av kommunikativa hjälpmedel och strategier kan potentiellt synliggöra den 

kommunikativa kompetensen hos personer med afasi, som inte sällan är gömd bakom 

språknedsättningen (Papathanasiou & Coppens, 2013). Det är väsentligt att belysa den 

potentiella risken med att kommunikativa strategier inte alltid kan vara funktionella i alla 

situationer, då strategierna kan ställa krav på omgivningsfaktorer för att vara användbara 

(utdrag 2). Enligt en studie av Hinckley et al., (2013) råder en bristande kunskap om afasi i 

samhället och personer med afasi upplever även att informationsspridningen är bristande. 

Resultat från en studie av Johansson et al., (2012) styrker detta, då missförstånd vid 

interaktion mellan personer med afasi och personer utan afasi inte sällan uppstår på grund av 

omgivningens kunskapsbrist och otillräckliga förståelse för den förvärvade språkstörningen 

(Johansson et al., 2012). Inom afasigrupper förekommer det dock rimligen en relativt god 

förståelse för afasi, varför vissa strategier eventuellt är mer funktionella i den kontexten än ute 
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i samhället i stort. Genom deltagande i en afasigrupp kan personer med afasi således få ett 

gott kommunikativt stöd samtidigt som det sociala samspelet ger möjligheter till att stimulera 

och träna nedsatta språkfunktioner. Förutom språkliga och psykosociala fördelar, kan 

interpersonella relationer stärkas i samband med gruppterapi (Elman, 2007). En potentiellt 

negativ aspekt är dock att interaktionen under gruppbehandling stundvis riskerar att utsätta 

deltagarna för ett utökat ansiktshot (utdrag 4,5, 7, 8, 10, 11), då områden som utgör en 

svårighet tränas tillsammans med andra individer. 

 

Metoddiskussion 

Faktorer som kan ha påverkat samtliga deltagare i den aktuella kontexten är det 

tillvägagångssätt som har använts för datainsamling i föreliggande studie. Videofilmningen 

kan ha påverkat gruppen negativt, då kameran riskerar att hämma individens agerande under 

interaktionen. Vidare finns det risk för att afasigruppsledaren i vetskap om att denne blir 

videofilmad förändrat sitt terapeutiska förhållningssätt under filmningen. En fördel är dock att 

föreliggande studie inte har någon personlig relation till afasigruppsdeltagarna, vilket 

möjliggör en mer opartisk analys. Enbart afasigruppsdeltagarna och afasigruppsledarna var 

närvarande vid videoupptagningen, eftersom det eftersträvades att kunna samla in data från en 

så naturlig miljö som möjligt. Vidare är det problematiskt att rekrytera personer med en 

språklig nedsättning till studier, då det kan vara svårt att säkerställa att deltagarna tagit till sig 

den delgivna informationen. 

 

Slutsatser  

Det främsta resultatet i föreliggande studie är att behandlingsutförandet tidvis kan förändras 

till följd av den språkliga och kommunikativa nedsättningen. Nedsättningen skiljer sig även 

mellan afasigruppsdeltagare och påverkar därigenom hur övningssituationen behöver 

utformas för att tillgodose afasigruppsdeltagarnas individuella behov. Vidare har föreliggande 

studie visat att afasigruppsdeltagare kan få språklig och kommunikativ stöttning av såväl 

ledare som andra afasigruppsdeltagare vid afasigruppsbehandling. Afasigruppsdeltagare 

riskerar dock att lättare exponeras för ansiktshot vid en gruppterapisituation, men det kan 

motverkas genom socialt fasadarbete från andra samtalsdeltagare; framförallt från 

afasigruppsledaren. Slutligen kan den personliga relationen mellan afasigruppsdeltagarna 

forma hur interaktionen ter sig under interventionen, tillsynes i högre grad än vad som är 

normen vid en individuell behandlingskontext där interaktionen är mer formell. Slutsatser från 
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föreliggande studier kan ge vägledning vid klinisk logopedisk behandling, där bland annat 

terapeutens roll och förhållningssätt är av vikt för lyckad gruppintervention.   

 

Framtida studier  

Föreliggande studie har inte haft möjlighet att utgöra en komplett detaljerad granskning av 

samtliga potentiella fenomen som kan uppstå vid interaktionen under behandling i afasigrupp. 

Därför finns det ett framtida behov av att fortsätta studera interaktionen i en sådan kontext för 

att kunna identifiera fler generaliserbara faktorer, exempelvis strategier, som kan stärka 

interventionsarbetet i afasigrupper. Strategier av sådant slag kan därefter eventuellt även 

appliceras på vardagliga situationer och därigenom facilitera kommunikation hos såväl 

personer med afasi som hos personer i deras närhet. Fortsatt forskning kan även medföra 

kliniska implikationer för det logopediska arbetet, då det eventuellt kan resultera i riktlinjer 

för hur intervention bör utformas för att ytterligare underlätta interaktionen samt stärka 

behandlingseffekten vid gruppterapi. Vidare vore det intressant att jämföra gruppterapi vid 

afasi med gruppbehandling av andra tillstånd, exempelvis annan kommunikativ 

funktionsnedsättning samt fysiska och psykiska besvär, eftersom det möjligen kan finnas 

generella aspekter som främjar nyttan av gruppterapi, oavsett patientgrupp och klinisk 

kontext. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev, ledare afasigrupp 

 

Hej! 

 

Vi är fyra studenter som går sista terminen på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Vi ska skriva två examensarbeten där vi vill undersöka 

hur samtal och samspel fungerar mellan personer med afasi och 

afasigruppsledare. Därför behöver vi deltagare till studien. 

 

Genom att undersöka hur samtal och interaktion fungerar mellan personer med 

afasi, kan vi få en förståelse för de kommunikationssvårigheter som kan 

uppkomma i olika situationer för personer med afasi. Syftet är även att hitta 

strategier som kan förbättra kommunikationen för personer med afasi. 

 

Vi vill spela in både ljud och video under flera afasigruppsträffar. Vi kommer i 

efterhand att analysera materialet genom att titta och lyssna på det samt 

nedteckna vad som sägs. Därefter kommer vi att välja ut vissa delar av samtalet 

och skriva om dem i vår uppsats. 

 

Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien innan publicering och de 

data som rör dig kommer i så fall tas bort från studien. Personuppgifter såsom 

namn och bostadsort kommer inte att publiceras. Endast information som är 

viktig för vår undersökning kommer att dokumenteras i uppsatsen. Vårt 

insamlade material kommer att sparas på logopedprogrammet vid Linköpings 

universitet i minst fem år och kan komma att användas för framtida forskning, 

endast berörda personer kommer att ta del av detta. 

 

Filmningen planerar vi kommer äga rum under våren 2014. 

 



 

 

Om du har några frågor så är du välkommen att du kontakta oss eller vår 

handledare Christina Samuelsson.  

 

Logopedstudent Jenny Le, <mailadress>, 07X- XXX XX XX 

Logopedstudent Jakob Wuotila Isaksson, <mailadress>, 07X- XXX XX XX 

Logopedstudent Maria Jönsson, <mailadress>, 07X- XXX XX XX 

Logopedstudent Hanna Persson, <mailadress>, 07X- XXX XX XX 

 

Handledare: 

Christina Samuelsson, leg. Logoped, docent, Logopedprogrammet, 

<mailadress> 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 

581 83 Linköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev, deltagare afasigrupp 

 

Hej! 

 

Vi är fyra studenter som går sista terminen på logopedprogrammet vid 

Linköpings universitet. Vi ska skriva två examensarbeten där vi vill undersöka 

hur samtal och samspel fungerar mellan personer med afasi och 

afasigruppsledare. Därför behöver vi deltagare till studien. 

 

Genom att undersöka hur samtal och interaktion fungerar mellan personer med 

afasi, kan vi få en förståelse för de kommunikationssvårigheter som kan 

uppkomma i olika situationer för personer med afasi. Syftet är även att hitta 

strategier som kan förbättra kommunikationen för personer med afasi. 

 

Vi vill spela in både ljud och video under flera afasigruppsträffar. Vi kommer i 

efterhand att analysera materialet genom att titta och lyssna på det samt 

nedteckna vad som sägs. Därefter kommer vi att välja ut vissa delar av samtalet 

och skriva om dem i vår uppsats.  För att få förståelse och information om grad 

av afasi kommer ett vanligt språkligt test att genomföras. Detta tar cirka en 

timme och kan genomföras hemma hos dig. Personuppgifter kommer inte att 

registreras på testprotokollet. 

 

Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien innan publicering och de 

data som rör dig kommer i så fall tas bort från studien. Personuppgifter såsom 

namn och bostadsort kommer inte att publiceras. Endast information som är 

viktig för vår undersökning kommer att dokumenteras i uppsatsen. Vårt 

insamlade material kommer att sparas på logopedprogrammet vid Linköpings 

universitet i minst fem år och kan komma att användas för framtida forskning, 

endast berörda personer kommer att ta del av detta. 



 

 

Filmningen planerar vi kommer äga rum under våren 2014. 

 

Om du har några frågor så är du välkommen att du kontakta oss eller vår 

handledare Christina Samuelsson. 

 

Logopedstudent Jenny Le, <mailadress>, 07X- XXX XX XX 

Logopedstudent Jakob Wuotila Isaksson, <mailadress>, 07X- XXX XX XX 

Logopedstudent Maria Jönsson, <mailadress>, 07X- XXX XX XX 

Logopedstudent Hanna Persson, <mailadress>, 07X- XXX XX XX 

 

Handledare: 

Christina Samuelsson, leg. Logoped, docent, Logopedprogrammet, 

<mailadress> 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 

581 83 Linköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 - Samtyckesbrev, ledare afasigrupp/deltagare afasigrupp 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och vill medverka i denna studie 

där jag kommer att videoinspelas under en till flera afasigruppsträffar. 

 

Deltagares namn …………………………………………………… 

 

Födelseår…………………… 

 

Tel ……………............ 

 

Jag samtycker och vill delta i undersökningen. Jag är medveten om att jag kan 

avbryta mitt deltagande närsomhelst under filmningen. 

 

Deltagares namnteckning 

………………………………………………………………………… 

 

Ort och datum 

………………………………………… 

 

Jag samtycker till att delar av det inspelade materialet får visas vid det 

redovisande seminariet (sätt ett X vid det alternativ du väljer). 

 

……… JA                           ……..… NEJ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 - Afasideltagares resultat av A-ning 

Afasigruppsdeltagarna testades med delarna “informativt tal” och “hörförståelse” ur det 

neurolingvistiska språktestet A-ning (Lindström & Werner, 1995). Nedan följer en 

beskrivning över upplägget i delarna och därefter varje enskild deltagares resultat i A-ning.  

 

Informativt tal 

Att uppge personuppgifter, benämning av bilder, benämning efter beskrivning, 

satskomplettering, automatiserade fraser, uttrycka sig i en mening, beskrivande tal till 

tematisk bild och spontan aktivitetsbeskrivning. 

 

Hörförståelse 

Fonologisk medvetenhet, förståelse av ett-ordsnivå, förståelse av associerade ord, ordpar: 

fonologisk diskriminering (pil-bil, borr-boj), förståelse av korta meningar, komplexa 

meningar, långa meningar och sammanhängande text.  

 

Afasigruppsdeltagare A1 

Informativt tal: Förefaller ha en viss nedsatt expressiv förmåga där 

ordmobiliseringssvårigheter och latens vid ordbenämning förekommer. Vid beskrivning av 

tematisk bild förefaller talet sammanhängande och förståeligt. Deltagare behöver 

genomgående få relativt lång tid vid utförandet av uppgifterna.  

Hörförståelse: Klarar övningarna utan vidare anmärkning, men behöver tid för att besvara 

frågorna. 

 

Afasigruppsdeltagare A2 

Informativt tal: Klarar utan vidare anmärkning. Behöver dock frekvent få instruktionerna 

upprepade för sig. A2 upprepar även upplästa frågor och instruktioner högt för sig själv under 

testsituationen. Vid beskrivning av tematisk bild förekommer ordfinnandesvårigheter och 

parafasier sporadiskt.  

Hörförståelse: Förefaller generellt ha en god hörförståelse, men längre meningar utgör en viss 

svårighet. Behöver frekvent få instruktioner och textuppläsning upprepade för sig.  

 

 

 



 

 

Afasigruppsdeltagare A3 

Informativt tal: Expressiv förmåga förefaller vara utan vidare anmärkning. Vid beskrivning av 

tematisk bild blir meningarna tämligen enkla och ofullständiga.  

Hörförståelse: Utan vidare anmärkning. 

 

Afasigruppsdeltagare B1 

Informativt tal: Utan vidare anmärkning. 

Hörförståelse: Förefaller ha svårigheter med hörförståelse vid komplexa och längre meningar. 

 

Afasigruppsdeltagare B2 

Informativt tal: Förefaller ha svårigheter med satskomplettering och meningsifyllnad. 

Hörförståelse: Förefaller ha svårigheter med hörförståelse vid komplexa och längre meningar. 

 

Afasigruppsdeltagare B3 

Informativt tal: Förefaller ha svårigheter med informativt tal, där endast enstaka ord och 

automatiserade fraser yttras. Svårigheter med benämning av enkla och vardagliga ord. 

Kompenserar verbal kommunikation med gester.  

Hörförståelse: Förefaller ha svårigheter med hörförståelse som liknar de vid informativt tal.  

 

Afasigruppsdeltagare B4 

Informativt tal: Förefaller ha svårigheter med informativt tal. Vid beskrivning av tematisk bild 

förekommer telegramstil i talet och röd tråd saknas. Kompenserar verbal kommunikation med 

gester.  

Hörförståelse: Förefaller ha svårigheter med hörförståelse, som förekommer vid uppgifter 

med meningar som är längre än tvåordssatser.  

 

Afasigruppsdeltagare B5 

Informativt tal: Förefaller ha tämligen god expressiv förmåga, där vissa 

ordbenämningssvårigheter förekommer.  

Hörförståelse: Förefaller ha tämligen god hörförståelse. Uppvisar vissa svårigheter vid 

uppgifter där meningarna är något längre. 

 

 

 



 

 

Afasigruppsdeltagare C1 

Informativt tal: Förefaller ha en mycket nedsatt expressiv förmåga. Yttrar endast enstaka ord 

och använder sig av kommunikationsskarta samt skrift för att förmedla sig.  

Hörförståelse: Utan vidare anmärkning. Besvarar testledaren genom att peka på en 

kommunikationsskarta. 

 

Afasigruppsdeltagare C2 

Informativt tal: Utan vidare anmärkning. Behöver dock tid för att besvara uppgifterna.  

Hörförståelse: Förefaller vara tämligen god. Behöver upprepning vid längre meningar. 

 

Afasigruppsdeltagare C3 

Informativt tal: Vid beskrivning av tematisk bild förekommer ett telegramstilsartat tal med 

vissa ordfinnandesvårigheter och deltagaren behöver tid för att besvara frågorna. Klarar 

automatiserade fraser utan vidare anmärkning. 

Hörförståelse: Förefaller ha tämligen god hörförståelse och behöver endast enstaka repetition 

av vissa uppgifter. Har svårigheter med att minnas händelser ur en uppläst text.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 – Transkriptionsnyckel  

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

Öqvist, 2005). 

 

 

 


