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Speech and Language Therapists’ Conversations with a Person 
Closely Related to a Person With Aphasia 
- a Conversation Analysis 
 
Abstract 

 
In institutional interactions such as conversations between a speech and language 

therapist, a person closely related to a person with aphasia and the individual with 

aphasia there is an asymmetry considering the power. The asymmetry arising in 

institutional interactions may mean that the participant with the least power will 

experience a face threatening act. Understanding is seen as a dynamic process and 

when understanding is a problem in the conversation the ongoing activity is disturbed. 

The receiver can solve the problem by giving the speaker a candidate understanding. 

How these strategies are used in conversations between a speech and language 

therapist with a person closely related to a person with aphasia is a relatively 

unexplored field and an important area which is a common for speech therapists. The 

aim of the present study was to investigate a number of communication strategies in 

the conversation with a person closely related to a person with aphasia; how 

understanding was reached and how face threatening acts were reduced when the 

speech therapists delivered test results and gave counseling. Three conversations 

between speech and language therapists, persons closely related to a person with 

aphasia and in two of the recordings the person with aphasia were recorded, 

transcribed and analyzed according to principles of Conversation Analysis (CA). Two 

speech and language therapists, three persons closely related to a person with aphasia 

and two persons with aphasia participated in the study. In total, the recorded material 

is one hour and 37 minutes. Participating speech and language therapists also filled in 

a questionnaire. Strategies for mitigation and understanding were identified. The 

strategies were divided into two categories; strategies to mitigate FTA:s when 

delivering the test results and counseling, the other categorie was the use of candidate 

understandings for gaining an mutual understanding. The study revealed that 

candidate understandings were often initiated by the person closely related to a person 

with aphasia. The study also revealed that the test results with positive outcome where 

not mitigated and often emphasized and test results that could be perceived as 

negative were mitigated with hedging.  
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Sammanfattning  

I institutionella samtal såsom närståendesamtal mellan en logoped, en närstående till en 

person med afasi och personen med afasi råder en asymmetri gällande maktförhållandet. 

Asymmetrin som uppstår i det institutionella samtalet kan innebära att samtalsdeltagaren 

med minst makt upplever ansiktshot. I samtal ses förståelse som en dynamisk process och 

när förståelsen innebär ett problem i konversationen störs den pågående aktiviteten. 

Mottagaren kan lösa problemet som uppstått genom att ge talaren en candidate 

understanding. Hur kommunikativa strategier används i närståendesamtal är ett relativt 

obeforskat område och ett viktigt område då närståendesamtal är en vanligt 

förekommande för logopeder. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka ett 

antal kommunikativa strategier för att få en gemensam förståelse och minska ansiktshot  

vid delgivning av testresultat och rådgivning i närståendesamtal. Tre närståendesamtal 

mellan logopeder, närstående och i två fall personer med afasi spelades in, transkriberades 

och analyserades enligt samtalsanalytiska principer (CA). Två logopeder, tre närstående 

och två personer med afasi medverkade i studien. Totalt omfattade det inspelade 

materialet en timma och 37 minuter. Deltagande logopeder fick även fylla i ett 

frågeformulär. Strategier för avdramatisering och förståelse identifierades. Strategierna 

delades in i två kategorier; avdramatisering av råd och förmedling av testresultat och 

candidate understandings för att uppnå förståelse. I studien framkom det att candidate 

understandings ofta initierades av den närstående. Det framkom även att de positiva 

testresultaten som förmedlades inte avdramatiserades samt att dessa istället ofta 

framhävdes och att face threatenings acts vid delgivning av negativa testresultat ofta 

avdramatiserades med hedging.  

Nyckelord: Institutionella samtal, Face Threatening Act (FTA), Conversation 

Analysis (CA), avdramatiserande strategier, candidate understandings. 
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Förord 
 
Vi vill tacka deltagande logopeder som ställt upp och tagit sig tid för oss och vår 

studie. Vidare vill vi rikta ett stora tack till alla närstående till en person med afasi och 

alla personer med afasi som deltagit och gjort denna studie möjlig att genomföra.  

Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till vår handledare Christina Samuelsson som har 

ställt upp för oss i vått och torrt. Hon har ingivit ett lugn och varit engagerad under 

studiens gång.  

Återigen, tack till alla deltagare! Vi hade inte kunnat genomföra denna studie om det 

inte var för er. 

 

Linköping, maj 2015. 

 

Emelie Höglund & Lisa Jansson   
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1. Inledning 
 

Afasi kan beskrivas som en nedsättning av språket på grund av en förvärvad 

hjärnskada (Ahlsén, 2008, s. 187). Nedsättningen av den språkliga funktionen kan ske 

helt eller delvis (Hollowell & Chapey, 2008, s. 3). Ofta måste den närstående till en 

person med afasi hjälpa till och stötta och det innebär ofta att båda parternas liv 

påverkas (Sjöqvist Nätterlund, 2010, s.122-123).  

Conversational Analysis (CA) används ofta för att beskriva och analysera 

samtal då metoden ger kunskap om interaktionen som sker mellan människor. Både 

vardagliga och institutionella samtal kan vara av intresse att studera med CA 

(Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 11-12, 137). Ett representativt exempel för en 

institutionell situation är ett samtal mellan en logoped och en patient. Rollerna i 

interaktionen och deltagarnas kunskap innebär en asymmetri (Plejert, Samuelsson & 

Anward, 2010, s. 249). Asymmetrin i institutionella samtal kan innebära ansiktshot 

för samtalsdeltagarna i en interaktion och olika strategier kan användas för att 

minimera Face Threatening Acts (FTA:s) (Norrby, 2004, s. 188; Brown & Levinson, 

1987, s. 68). Fokus för föreliggande studie är att identifiera kommunikativa strategier 

för att avdramatisera FTA:s och hur gemensam förståelse vid närståendesamtal 

uppnås vid delgivning av testresultat och rådgivning.  

	  

2. Bakgrund 
	  

2.1 Sociala aspekter av afasi  
 

Afasi brukar definieras som en språkstörning som uppkommit efter en förvärvad 

hjärnskada (Ahlsén, 2008, s. 187).  Årligen drabbas cirka 12 000 individer av afasi i 

Sverige (afasiförbundet, u.å.). Återhämtning av afasi efter en stroke har påvisats i ett 

flertal studier. De flesta patienter gör minst en viss återhämtning och många gör en 

betydande eller fullständig återhämtning (Lazar & Antoniello, 2008, s. 497-

498).  Enligt Hallowell och Chapey (2008) är det vanligast att afasi uppstår efter en 

stroke, men afasi kan även uppkomma av till exempel en växande hjärntumör, trauma 
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mot huvudet eller efter en operation. Vidare skriver Hallowell och Chapey att afasi 

karakteriseras av en helt eller delvis förlorad språkfunktion. Dock poängterar de att de 

flesta personerna med afasi behåller många av de språkliga funktioner de tidigare 

utvecklat. Många av de drabbade kan uppleva en minskad effektivitet vid produktion 

av ord, vid formulering av ord, och/eller minskad tillgång till existerande språklig 

information. Flertalet personer med afasi finner det även svårt att kvarhålla ny 

språklig information (Hallowell & Chapey, 2008, s. 3). 

Vid afasi förekommer det ofta att individen även har andra strokerelaterade 

symptom som påverkar vardagslivet. Studier visar att språket är viktigt för människor 

och att afasi kan innebära stora aktivitets- och delaktighetsbegränsningar (Parr, 2001, 

s. 267). Vid afasi förändras inte bara den drabbade individens liv utan även ofta den 

närståendes liv. De närstående måste ofta hjälpa och stötta personen med afasi 

(Sjöqvist Nätterlund, 2010, s. 122-123).  Det är av vikt att närstående till en person 

med afasi, både som stöd och kommunikationspartner, förstår vad afasi innebär och 

får hjälp för att kunna stötta personen med afasi (Blom Johansson, 2012, s. 52). 

2.2 Närstående 
 

I dagens samhälle kan släktingar och familj definieras på olika sätt i olika traditioner 

och kulturer. De kan ha olika relation och bakgrund till patienten och några exempel 

på detta är särbos, bonuspappa, exfru, plastpappa, grannar, vänner eller 

arbetskamrater. Gruppen närstående är en mycket heterogen grupp och berör inte 

alltid endast individer inom familjen eller närmaste släktingar (Hultkvist, 2013). När 

man talar om närstående eller anhöriga finns det ett antal begrepp som används på ett 

likvärdigt sätt (Östlinder, 2004). Östlinder (2004) visade på flertalet begrepp som var 

synonyma till närstående – anhörig. En närstående definieras enligt Socialstyrelsen 

som ”en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till”, medans en 

anhörig definieras som ”en person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna” (Socialstyrelsen, u.å). En ytterligare definition av närstående är att 

förutom anhöriga räknas individer som närstående om de har en nära relation och de 

kan exempelvis vara grannar eller vänner (Sveriges Riksdag, 2010). Definitionen 

stöds även av Jeppsson Grassman (2003) som skriver om att närstående innefattar en 

vidare krets än den närmaste familjen. Wright och Leahey (2000) skriver att det är 
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individens egen bestämning av vem som är dennes närstående och därmed står denne 

närmast.  

 Enligt Sand (2007) har direkt stöd till närstående inom demensområdet påvisat 

en effekt som är positiv och reducerat de ansträngningar som närstående kan ha. 

Direkt stöd till närstående kan ske i form av närståendesamtal. Patienten måste ge sitt 

medgivande till närståendesamtal. Vid närståendesamtal kan det framföras 

belysningar som kan vara mer framträdande för en närstående till patienten eller 

någon i patientens hemmiljö (Landstinget Gävleborg, 2014). Närstående kan ses som 

en resurs då de ofta har god kunskap om den närstående individen och enligt Lundh & 

Nolan (2002) är det viktigt att den närstående får ta del av professionens kunskap. De 

menar vidare att det är viktigt att en relation byggs där anhöriga ses som 

samarbetspartner. 

	  

2.3 Institutionella samtal  
 

Samtalsformer och regler som följs kan se olika ut. Det är beroende av vilken 

kommunikativ genre samtalet är i (Fairclough, 2007, s. 33). Institutionella samtal 

skiljer sig från informella samtal då informella samtal innebär ett samtal mellan två 

likställda samtalspartners. Institutionella samtal sker mellan en representant för 

institutionen i fråga och lekmannen (Linell, 1990, s. 18-20). Institutionella samtal har 

ofta ett specifikt syfte och agenda (Plejert et al., 2010, s. 249). Institutionella samtal 

kan variera och variationen kan bero på syftet med samtalet (Linell, 1990, s. 18-20). 

Institutioner kan delas in i formella och informella där formella institutioner är 

representerade av till exempel rättegångar och jobbintervjuer. Informella institutioner 

är mer löst strukturerade, men fortfarande uppgiftsorienterade och till dessa räknas till 

exempel rådgivningssessioner och affärsmöten (Hutchby & Wooffitt, 1998, s. 148). 

Då terapeutens och lekmannens kunskap om situationen är olika beträffande 

skillnader i kunskap om ämnet, verksamheten och exempelvis språklig förmåga 

uppstår ofta en asymmetri i maktförhållandet mellan samtalsdeltagarna (Plejert, et al., 

2010, s. 249). Asymmetri som uppstår i det institutionella samtalet kan innebära 

ansiktshot mellan deltagarna (Norrby, 2004, s. 188). Ansiktshot kan minimeras av 

olika avdramatiserande strategier (Brown & Levinson, 1987, s. 68). Det har påvisats 

att en viss institutionalitet förekommer under ett samtal mellan en arbetsterapeut och 
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en patient i patientens hemmiljö (Plejert et al., 2010, s. 249-250). Som nämnts ovan 

kan institutionella samtal vara rådgivande samtal. Att ge råd kan upplevas som 

ansiktshotande för rådsökaren (Landqvist, 2001, s. 211). Det är vanligt att den som 

ger rådet avdramatiserar genom att till exempel använda sig av språkliga mildrande 

strategier såsom hedging, vilket innebär användandet av ett ord som mildrar styrkan 

av ett yttrande (Goldsmith & MacGeorge 2000, s. 249, 252-253). 

 

2.4 Conversation Analysis (CA) 
 

Samtalsanalys innebär studium av språklig interaktion. Conversation Analysis (CA) 

är en inriktning inom samtalsanalys. CA definieras som en systematisk analys av 

språk producerat i vardagliga samtalssituationer och grundades på 1960-talet av 

Harvey Sacks (Hutchby & Wooffitt, 1998, s. 13, 17). Det centrala antagandet i CA är 

att ett vardagligt samtal är ett organiserat och socialt ordnat fenomen (Hutchby & 

Wooffitt, 2008, s. 11).  CA utvecklades ur etnometodologin, en del inom sociologin. 

Fokus för etnometodologin är att studera de sociala reglerna eller metoderna som 

människor använder vid konstruktion av aktiviteter i vardagen, till exempel 

samtal. För att kunna studera detta bör därför forskningen utgå från situationer som är 

naturligt uppkomna. Inom CA studeras hur vardagliga samtal konstrueras och tolkas 

av samtalsdeltagarna. Analysen utförs genom observationer av deltagarnas beteenden 

och reaktioner (Wilkinson, 1999, s. 253-254). Både vardagliga och institutionella 

samtal kan vara av intresse att studera med CA (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 137-

138). Materialet insamlas antingen som audio och/eller video. Videoinspelningar är 

dock att föredra då informationen även täcker icke-verbal kommunikation som 

används av samtalsdeltagarna (Goodwin, 1981, s. 37-38). 

 

2.4.1 Turtagning 
 

Enligt Sacks, Schegloff och Jefferson (1974) är samtal uppbyggt av turer (Sacks, 

Schegloff & Jefferson, 1974, s. 696-670). Turer kan ses som en resurs som används 

organiserat mellan de olika individerna i samtalet (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 49). 

En samtalstur kan utgöras av ett yttrande såsom en syntaktiskt fullständig mening 
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(Bockgård, 2004, s. 38). Enligt Sacks et al. (1974) måste turtagning finnas för att en 

funktionell kommunikation skall kunna upprätthållas (Sacks et al., 1974, s. 696). 

Samtalets turtagning, vilket innehåller turer som är systematiskt fördelade mellan 

samtalets deltagare (Bockgård, 2004, s. 38), beskriver hur ordet fördelas mellan 

individerna i en samtalsinteraktion (Sacks et al., 1974, s. 702-703). Individerna i ett 

samtal följer oavsett samtalets kontext ett turtagningssystem (Hutchby & Wooffitt, 

2008, s. 15). Varje yttrande är kontextberoende och kontextförnyande och kan ses 

som en produkt av föregående turer och som att det bildar en kontext för kommande 

turer (Wilkinson, 1999, s. 255). Turerna fördelas genom att nästa talare utser sig själv 

till talare eller genom att den talare som har turen utser nästa talare (Sacks et al., 1974 

s. 703).  
 

2.4.2 Samtidigt tal  
 

Samtalsdeltagare faller ofta varandra i talet, kallat samtidigt tal (Norrby, 2004, s. 

142). Enligt Hutchby och Wooffitt (2008; 1998) kan samtidigt tal visa hur individer i 

en samtalsinteraktion arbetar efter att följa turtagningens regler individerna emellan. 

Då samtidigt tal uppstår har individen som innehar lyssnarpositionen i samtalet inte 

lyckats att i sin uppfattning förstå om talaren har slutfört sin samtalstur eller inte 

(Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 73-76; 1998, s. 117-119).	   Samtidigt tal kan enligt 

Jefferson (1986) uppkomma vid olika tillfällen såsom då en tur närmar sig ett avslut 

eller vid en reparationsfas där turbytet sker under en tystnad under samtalet. Detta är 

enligt Jefferson nödvändigt för att samtalet skall kunna föras vidare (Jefferson, 1986, 

s. 153-154). 

	  

2.4.3 Reparationer 
 

Problem såsom hörbara fel, missförstånd, nedsatt talflyt och ändring av det aktuella 

budskapet kan förekomma i samtal (Milroy & Perkins, 1992, s. 33-34, 37). För att 

hantera dessa problem och återupprätta den ömsesidiga förståelsen kan reparationer 

ske (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977, s. 361-362). Reparation är ett centralt 

begrepp i traditionell samtalsanalytisk forskning (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 57). 
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Turen där problem uppstått kan repareras/korrigeras utan att ett hörbart fel har 

uppfattat av en deltagare eller misstag har skett (Schegloff et al., 1977, s. 363). Ett fel 

kan ignoreras och blir inte ett problem om det inte påverkar produktionen av 

nästkommande tur (Milroy & Perkins, 1992, s. 33-34). 

Företeelsen reparation delas enligt Schegloff et al. (1977) in i självinitierad 

självreparation, annaninitierad självreparation, självinitierad annanreparation och 

annaninitierad annanreparation. En självinitierad självreparation genomförs av talaren 

som har orsakat problemturen, talaren initierar och reparerar problemturen. En 

annaninitierad självreparation sker då någon annan av samtalets deltagare initierar 

reparation hos talaren som orsakat problemturen och som sedan själv reparerar sitt 

misstag. En självinitierad annanreparation innebär att talaren ber om hjälp av andra 

samtalsdeltagare att lösa problemet. En annaninitierad annanreparation sker om en av 

samtalsdeltagarna, bortsett från den som orsakat problemkällan, initierar till och utför 

reparationen (Schegloff et al., 1977). Talaren har i regel en preferens för 

självreparationer framför reparationer utförda av andra samtalsdeltagare. 

Reparationer är oftast lösta inom tre turer (Schegloff et al., 1977, s. 374-375).  

 

2.4.4 Återkoppling i samtal - uppbackning  
 

All återkoppling som sker i ett samtal är inte yttranden med status av repliker i 

samtalet, det vill säga fullvärdiga responser. Under ett samtal förekommer det en hel 

del icke-verbala och verbala signaler som har karaktären av bakgrundssignaler. Den 

individ som inte har turen använder bakgrundssignaler för att signalera till talaren att 

fortsätta föra samtalet framåt och att understödja talaren. Linell och Gustavsson 

(1987) myntade termen uppbackning för bakgrundssignalerna. Uppbackningar är 

återhållna i sin funktion och form. Uppbackningar är mer lättviktiga och mindre 

utarbetade än minimala responser (Linell & Gustavsson, 1987, s. 61). Exempel på 

uppbackningar är att skaka/nicka på huvudet, korta inpass såsom ljud eller enstaviga 

ord (hm, mm, ja, hja) och små hummanden (Norrby, 2004, s. 148). 
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2.5 Face Threatening Acts  
 

Ansikte definieras i enlighet med Goffmans ansiktsteori från 1967 som de positiva 

och sociala värderingar som en individ har (Goffman, 2005, s. 5). Brown och 

Levinson (1987) utvecklade begreppet FTA, även kallat ansiktshot, vilket bygger på 

Goffmans ansiktsteori (Brown & Levinson, 1987, s. 25, 61). Goffmans ansiktsteori 

säger att individen har ett ansikte då denne deltar i en social interaktion (Goffman, 

1955, s. 7). Ansikte kan även innefatta de uppfattningar varje individ har om sig själv 

som medlem i det sociala samhället (Blomberg, 2001, s. 16). Brown och Levinson 

(1987) beskriver att en individs ansikte kan förloras, stärkas eller behållas (Brown & 

Levinson, 1987, s. 61-63). Om en individ har förlorat ansiktet har denne inte lyckats i 

sitt framträdande och individen kan uppleva en minskad respekt samt genans från 

omgivningen (Blomberg, 2001, s. 16). Brown och Levinson (1987) delar in ansikte i 

två separata uppdelningar; positivt ansikte och negativt ansikte. Individens positiva 

ansikte är individens önskan om bekräftelse för dennes handlingar och personliga 

egenskaper av övriga samtalsdeltagare. Individen vill därmed bli accepterad och 

förstådd i interaktionen. Individens negativa ansikte är att individen inte vill bli 

ifrågasatt, utan vill bli bemött med hänsyn och respekt. Individen vill vara ifred och 

inte hindras av andras intressen och därmed få behålla sin autonomi (Brown & 

Levinson, 1987, s. 61-63). Individerna i en interaktion strävar efter att skydda 

varandras ansikte och därmed inte låta varandra ”tappa ansiktet” samt upprätthålla sitt 

eget ansikte då en interaktion kontinuerligt innehåller inslag som kan vara 

ansiktshotande. För att bibehålla balansen i en interaktion kan avdramatisering av 

situationer som är ansiktshotande behöva ske. Ansiktshot kan uppstå om individen är 

oenig eller om individen i samtalet blir kritiserad eller ifrågasatt (Brown & Levinson, 

1987, s. 60-62, 65-68, 124).    

Språket tillämpas till varje samtalsdeltagare och situation. Ibland kan 

yttranden vara ett hot mot lyssnarens sociala ansikte. FTA kan hanteras på olika sätt 

och ett exempelvis är att omformulera en order till en fråga (Brown & Levinson, 

1987, s. 60). I ett samtal då rationellt tänkande individer deltar tas det hänsyn till 

individernas känslor och individerna talar då så att potentiella hot i interaktionen 

undviks eller minimeras. Brown och Levinson (1987) definierade FTA då de ville 

studera hur ansiktsbevarande artighet konstrueras genom språket och hur det uppnås i 
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samtal. FTA syftar på en språklig handling som står i kontrast till det en aktör vill 

rörande sitt negativa respektive positiva ansikte. Aktören kan använda olika 

artighetstrategier för att minimera hotet hos FTA:s och Brown och Levinson (1987) 

skapade en modell över olika strategier som skyddar det negativa ansiktet från FTA:s 

gällande negativ artighet samt FTA:s som skyddar det positiva ansiktet gällande 

positiv artighet. I modellen ingår även artighetstrategier som hanterar vaga och 

otydliga FTA:s, kallade off record. Talaren kan välja att utföra en FTA eller att inte 

utföra en FTA. Om talaren utför en FTA kan denna ske on record eller off record. Vid 

off record utförs en FTA på ett indirekt sätt och individen kan inte hållas ansvarig. 

Vid on record kan en FTA utföras öppet och utan förmildrande uttryck eller med 

förmildrande uttryck mot antingen det positiva eller negativa ansiktet (positive eller 

negative politeness). Politeness strategies är strategier som är mindre hotande. Hot 

mot lyssnarens negativa ansikte kan vara att ge en order, begäran, förslag eller råd. 

Hot mot lyssnarens positiva face kan vara handlingar som visar att talaren är likgiltig 

inför eller struntar i lyssnarens positiva ansikte såsom dåliga nyheter för mottagaren 

eller bra för talaren. En talare väger samman behovet av att kommunicera innehållet 

hos en FTA med behovet att vara effektiv eller behovet/önskan att bevara lyssnarens 

ansikte. Om behovet av att vara effektiv inte är större än behovet/önskan att bevara 

lyssnarens ansikte strävar talaren efter att minimera det hot som FTA utgör. 
 

2.6 Avdramatiserande strategier 
 

Att avdramatisera definieras som en modifikation av en samtalstakt enligt 

talaktsteorin (Fraser, 1980, s. 341). Caffi (1999) menar att avdramatisering är en 

synonym för ”försvagning” (Caffi, 1999, s. 882). Avdramatiserade strategier används 

för att minska ovälkomna effekter som FTA:s kan ha på mottagaren (Fraser, 1980, s. 

341; Brown & Levinson, 1987, s. 60, 94, 211-212). Vid avdramatisering försöker 

bäraren av ett budskap som kan uppfattas som ansiktshotande att reducera den 

ovälkomna effekten för mottagaren så mycket som möjligt. Att avdramatisera kan till 

exempel vara att mildra effekten av en order, minska verkan av en dålig nyhet, göra 

kritik tilltalande och liknande (Fraser, 1980. s. 341-343). Det kan göras med till 

exempel nedgradering och nedtoning (Caffi, 1999, s.884). Avdramatiserande 

strategier kan även vara skratt, formuleringar som indikerar ovetande, ironi, 
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svordomar, suckar, byte av samtalsämne, välkända uttryck (Korobov, 2007, s. 981-

987) och uppmuntran (Brown & Levinson, 1987). Brown och Levinson (1987) 

beskriver att en lexikal strategi i form av ordval kan användas för att minska en 

möjligt hotfull situation (Brown & Levinson, 1987, s. 70, 94, 181-182). Även hedging 

är en avdramatiserande strategi som mildrar styrkan av ett yttrande genom 

användandet av ”mildrande” ord (Goldsmith & MacGeorge, 2000, s. 249, 252-253). 

Vid hedging kan talaren undvika en exakt specifikation och istället använda sig av 

modalitetsmarkörer. Modalitetsmarkörer används för att mildra yttrandet genom att 

till exempel använda orden “lite” eller “inte mycket”. Dessa kan även användas för att 

nedtona ett yttrande genom att till exempel yttra “kanske” eller “eventuellt” (House & 

Kasper, 1981, s. 157-185).  

I samtal kan samtalspartnerna avdramatisera styrkan av ett kritiskt yttrande. 

Dock avdramatiseras inte kraften från ett yttrande av beröm (Fraser, 1980, s. 341-

344). Förekomsten av ansiktshot under ett samtal och tillhörande avdramatiserande 

strategier påverkas av de olika individernas relation till varandra (Brown & Levinson, 

1987, s. 12, 72). Som nämnts ovan kan skratt vara en avdramatiserande strategi. 

Enligt Vöge och Wagner (2010) är skratt ett viktigt gensvar på en individs yttrande 

(Vöge & Wagner, 2010, s. 1469-1470). Skratt är en integrerad del i kommunikationen 

som sker i ett samtal (Glenn, 2003). Det nästkommande yttrandet kan påverkas av att 

skratt förekommer i föregående yttrande (Vöge & Wagner, 2010, s. 1471). Skratt 

visar individens humor, men kan också förekomma då andra skrattar och vid 

nervositet. Genom skratt kan samhörighet, närhet, vänlighet och uppvisande av 

anknytning visas (Glenn, 2003). 

 

2.7 Candidate understandings   
 

Inom CA ses förståelse som en dynamisk process. I denna process uppdaterar 

samtalsdeltagarna konstant sina tolkningar av tidigare yttranden (Kurhila, 2006, s. 

154). Förståelse uppnås om individerna i samtalet förstått turens innehåll och dess 

avslut (Hutchby & Wooffitt, 1998, s. 14-15). När tvivel uppstår gällande 

intersubjektiviteten kommer förståelsen i fokus och när förståelsen innebär ett 

problem i konversationen störs den pågående aktiviteten. Deltagarna måste då rikta 

uppmärksamheten till att lösa problemet som uppstått innan annan aktivitet kan 
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påbörjas. Då deltagaren upplever något problematiskt i tidigare tur kan han/hon göra 

en reparation av problemet (Kurhila, 2006, s. 154-155), men mottagaren kan även 

välja att ge talaren en tolkning (en candidate understanding) på vad som sagts i 

problemturen för kontroll och klargörande (Antaki, 2012, s. 531). En candidate 

understanding lyfter processen för förståelse till ytan. Candidate understandings 

används för att kontrollera nivån på delad kunskap mellan deltagarna. En candidate 

understanding kan vara både en språklig omformulering av tidigare tal och slutsatser 

med grund från tidigare tal (Kurhila, 2006, s. 155). Då mottagarens candidate 

understanding endast är en potentiellt korrekt tolkning av vad tidigare talare sagt 

krävs en bekräftelse eller ett avvisande av förslaget i nästkommande tur (Heritage, 

1984, s. 319). Candidate understandings är en markör för en problemtur, men kan 

också erbjuda möjliga lösningar på det upplevda problemet och bekräfta mottagarens 

candidate understanding och då krävs det inte någon mer ansträngning för att 

klargöra problemet. Yttrande av en Candidate understandings behöver inte vara 

bakåtorinterade, likt reparationer. Då mottagaren ofta använder sina egna ord för att 

beskriva vad han/hon trodde tidigare talare sagt introducerar mottagaren nya element i 

konversationen. Detta innebär att det inte enbart blir en modifiering av tidigare 

yttrande utan yttrandet hjälper även den problematiska turen (Kurhila, 2006, s. 153-

157, 159-160). Candidate understandings kan vara completing (completing candidate 

understandings) och följa en upplevd problematisk tur. Dessa turer kan vara svar på 

en upplevd osäkerhet hos talaren av problemturen. Mottagaren hjälper till med turen 

genom att erbjuda en möjlig completion av den (Kurhila, 2006, s. 202). 

Kurhila (2006)  påpekar att candidate understandings inte är homogena och en 

skillnad som kan finnas mellan olika candidate understandings är enligt Kurhila 

(2006) graden av självförtroende som de produceras med. Det kan vara candidate 

understandings som inte kommer med någon ny information och bara sammanfattar 

något som tidigare sagts. Andra candidate understandings kan språkligt markeras som 

osäkra, till exempel genom användning av frågepronomen eller disjunktiva 

konjunktioner. En tredje grupp av candidate understandings vidareutvecklar förslag 

från föregående tur och verbaliserar resultatet av vad den tidigare talaren har sagt 

(Kurhila, 2006, s. 157, 159-160). 

Sammanfattningsvis är förståelse viktigt i samtal och för att skapa en 

gemensam förståelse kan candidate understandings utföras (Kurhila, 2006, s. 154-

155). I närståendesamtal vid delgivning av testresultat och rådgivning är det av vikt 
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att en god gemensam förståelse uppnås för att den närstående till en person med afasi 

och en person med afasi då han/hon deltar kan ta till sig den givna informationen. Då 

en person drabbas av afasi innebär det ofta att även de närstående påverkas (Sjöqvist 

Nätterlund, 2010, s. 122-123). Även de närstående behöver stöd och information från 

en logoped (Blom Johansson, 2012, s.52), vilket utförs i form av närståendesamtal.  I 

institutionella samtal kan logopeden ibland behöva avdramatisera yttranden (Brown & 

Levinson, 1987, s. 70). Det är därför av vikt att undersöka vilka strategier som 

används för att underlätta kommunikation och förståelse mellan logopeden och 

närstående till en person med afasi. I studien hänvisas närstående till en person med 

afasi som närstående.  

 

3. Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur interaktionen mellan en logoped, 

närstående till en person med afasi och personen med afasi, om denne är med vid 

samtalet, ser ut. Vidare syftar studien till att belysa ett antal kommunikativa strategier 

som förekommer i samtalen vid delgivning av testresultat och rådgivning samt att 

diskutera vad de kan ha för inverkan på interaktionen.  

 

3.1 Frågeställningar  
	  
 

• Vilka samtalsstrategier förekommer för att underlätta förståelse och minska 

ansiktshot vid delgivning av testresultat och rådgivning under ett 

närståendesamtal mellan en logoped, närstående till en person med afasi och 

personen med afasi, om denne är med vid samtalet?  

- Hur används dessa strategier under närståendesamtalet?  

• Hur kan fenomenen i samtalen relateras till deltagande logopeders svar i 

frågeformuläret?  
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4. Metod 
	  
 

Föreliggande studie bygger på inspelningar, observationer och transkriptioner av tre 

närståendesamtal samt frågeformulär besvarade av deltagande logopeder. 

Inspelningarna innehåller samtal mellan logoped och närstående samt person med 

afasi då denne deltog i samtalet.   
 

4.1 Medverkande 
 

Inklusionskriterier vid urval av försökspersoner var att logopeden var yrkesverksam 

inom Sverige och arbetade med personer med afasi. Närstående som inkluderades var 

individer med en nära relation till personen med afasi. Vid samtal där personen med 

afasi naturligt deltog, medverkade även denne på inspelningen. Även närstående till 

personer som utöver afasi hade andra svårigheter inkluderades i studien. Oavsett om 

personen med afasi hade fått sin diagnos för länge sedan eller var nyinsjuknad 

inkluderades deras närstående i studien. Deltagande logopeder i studien fick välja ut 

passande deltagare efter utsagda inklusionskriterier. Totalt deltog två logopeder, tre 

närstående och två personer med afasi i studien.  

	  	  	  	  

4.2 Procedur och material  
 

Inledningsvis kontaktades logopeder som arbetade med personer med afasi. Genom 

logopeden kontaktades lämplig närstående som logopeden sedan tidigare planerat in 

ett närståendesamtal med. Efter godkännande från deltagarna spelades samtal mellan 

en logoped, en närstående och vid vissa tillfällen även personen med afasi in med 

bild- och/eller ljudupptagning, se tabell 1 nedan. Då samtalen inspelades var 

författarna inte närvarande i rummet. Om teknisk hjälp önskades assisterade 

författarna och såg till att inspelningsutrustningen fungerade.  Två av de inspelade 

samtalen hölls av samma logoped och vid dessa tillfällen närvarade både den 

närstående samt personen med afasi. Inspelningarna utfördes under ett hembesök. 

Den tredje inspelningen var av ett telefonsamtal mellan en logoped och en närstående. 

Deltagande logopeder fick efter deltagande i studien fylla i ett elektroniskt 
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frågeformulär (se bilaga 1) i Google Drive. Frågeformuläret bestod av fem frågor. 

Frågorna formulerades som öppna och möjliggjorde därmed att de själva kunde 

formulera sina svar.   

    Det inspelade och transkriberade materialet omfattade totalt 97 minuter. 

Materialet inhämtades från tre olika närståendesamtal se tabell 1. För bildupptagning 

användes två videokameror (Sony HDR-CX320) vid två tillfällen och vid dessa 

tillfällen användes även en portabel ljudinspelare (Microtrack II) för att säkerställa en 

god ljudkvalité. Vid ett tredje tillfälle användes endast en ljudinspelare (Marantz 

professional solid state recorder PMD 660) då samtalet spelades in med hjälp av 

högtalarfunktionen vid ett telefonsamtal.  
 

Tabell 1. Inspelade samtal   

Samtal Inspelningsdatum Samtalsdeltagare Inspelningen 

 1 19/1-2015 L1 (logoped), N1 

(närstående) och 

P1 (person med 

afasi) 

Hembesök, genomgång av 

testresultat och information.  

Bild och ljud inspelning. 

31 min transkriberat samtal.  

2 23/2-2015 L2 och N2 Samtal över telefonen, 

samtal om 

kommunikationshjälpmedel. 

Ljudinspelning. 

24 min transkriberat samtal.  

3 9/3-2015 L1, N3 och P3 Hembesök, genomgång av 

testresultat och information. 

Bild och ljudinspelning. 

42 min transkriberat samtal.  

 

4.3 Analys 
	  
Inspelningarna grovtranskriberades i sin helhet och materialet analyserades med 

utgångspunkt i samtalsanalytiska principer (CA). Utdrag för att illustrera fenomenen 

valdes ut och därefter fintranskriberades materialet. För grov- och fintranskription 

användes en transkriptionsnyckel (se bilaga 2). För analyser av materialet användes 

”Praat 5.4.08” (Boersma & Weenink, 2015) och vid uppspelning av ljudfilerna och 
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videofilmerna användes QuickTime Player. Vid analys av materialet framkom 

relevanta fenomen som kategoriserades som: Avdramatisering av råd och förmedling 

av testresultat och candidate understandings för att uppnå förståelse. 
 

4.4 Etiska överväganden 
 

Samtycke till deltagande i studien inhämtades från respektive deltagare, logoped och 

anhörig genom att de fick skriva under en medgivandeblankett (se bilaga 3, 4 & 5). 

Samtliga deltagare i studien informerades om att deltagandet var frivilligt och att 

deltagandet när som helst kunde avbrytas utan att detta på något sätt skulle påverka 

sedvanlig behandling eller omhändertagande. Då videoinspelningarna ämnade fånga 

vardagliga samtal är det möjligt att ämnen av känslig karaktär kunde spelas in. Om 

deltagarna upplevde att delar av det inspelade materialet innehöll känslig information 

hade de möjlighet att i efterhand begära att dessa delar skulle exkluderas från analys. 

Konfidentialitet utlovades och orter, platser och personnamn har avidentifierats för att 

skydda deltagarnas integritet. 

Under tiden som studien pågick förvarades det insamlade materialet på 

författarnas lösenordsskyddade datorer. Ingen obehörig har haft tillgång till materialet 

utan endast de som var direkt involverade i forskningen har möjlighet att få ta del av 

materialet. Materialet kommer att sparas på logopedprogrammet i minst fem år. 

5. Resultat och analys 
	  

Nedan presenteras fenomen som förekommer under närståendesamtal mellan logoped, 

närstående samt i två fall även personen med afasi. Två områden som är särskilt 

intressanta för närståendesamtal är; avdramatisering av råd och förmedling av 

testresultat och candidate understandings för att uppnå förståelse. Båda områdena 

förekom i närståendesamtalen i föreliggande studie och utmärkte sig i form av 

frekvens och har en stor betydelse för ett fungerande närståendesamtal. Områdena är 

viktiga för att närståendesamtalets innehåll skall levereras på ett bra sätt. Utdragen 

som presenteras nedan är utvalda då de betraktas som tydliga exempel på 

avdramatiserande och förståelsebringande strategier som förekommer vid delgivning 

av testresultat och råd. En inledande sammanfattning presenteras innan varje exempel 
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för att förtydliga deltagarstruktur och innehåll. Turer av särskilt intresse markeras 

med en pil. För valda fenomen ges minst ett exempel från varje inspelat 

närståendesamtal. Exempel av liknande karaktär kommer redovisas nedan, dock finns 

det små skillnader dem emellan som redovisas i analysen av exemplet. Information 

kring samtalsdeltagarna och samtalen i exemplen återfinns under metoddelen i tabell 

1 (s. 13).  

 

5.1 Analys av närståendesamtal 
 

5.1.1 Strategier för att minska ansiktshot vid rådgivning och förmedling 

av testresultat i närståendesamtal 
 

Samtliga utdrag är exempel på institutionella situationer, vilket innebär en asymmetri 

(Plejert et al., 2010, s. 249) mellan en logoped och närstående samt i ett antal av dessa 

exempel personen med afasi. Liksom tidigare nämnts kan asymmetrin innebära 

ansiktshot och olika strategier för att minska ansiktshot är vanligt förekommande i 

institutionella situationer (Norrby, 2004, s. 188; Brown & Levinson, 1987, s. 68). 

I exempel ett nedan samtalar logoped 1 (L1) med närstående 1 (N1) och 

personen med afasi 1 (P1). Samtalet utspelar sig i N1:s och P1:s hemmiljö. I utdraget 

samtalar deltagarna om ett språkligt test som tidigare utförts. L1 går även igenom 

delar av testresultatet. Nedanstående utdrag illustrerar avdramatisering i form av 

hedging och utförande av FTA via on record som utförs med förmildrande uttryck 

mot det positiva ansiktet i form av sympati.  

 
Exempel 1   
 
01. L1: så (0.4) vi gjorde ju. (0.3) °<ett>° (0.7) ja:  
02.  två ((visar upp två fingrar))test har vi ju  
03. gjort här. (.) när jag har varit hos dig (1.2) 
04.  första testet vi, gjorde var ju att du fick 
05.  titta på bilder¿ ((för handen som att L1 
06. bläddrar i en bok))(0.2) å: så skulle du säga 
07. va de va  
08. P1: >°mm°<   
09. L1: kommer du ihåg de↑ 
10.  P1: +ne:+ ((skakar på huvudet)) 
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11. L1: *ne*: [SKRATTAR]  
12. P1:       [SKRATTAR] 
13.→ L1: *inte lätt å: komma ihåg* 
14. P1: *de kommer inte ja ihåg* 
15. L1: ne: 
16. N1: de va när du satt i, sängen dä va= 
17. L1: =precis 
18. N1: ⌃mm:⌃ 
19. P1: [<jasså>]  
20. L1: [ ⌃mm⌃  ] 
21. P1: °nehe° 
22.→ L1: °e:° å: de gick ju lite sådär 
23. P1: a:↑ (.) de måste det ha gjort [SKRATTAR] 
24. L1:       [  ja:↓  ] 
 
I exemplet ovan börjar L1 med att förklara tidigare utförda test och hur ett av dessa 

gick till. L1 förtydligar sitt yttrande med en tydlig gest (rad 01-07). P1 gör en 

uppbackning av föregående yttrande (rad 08). L1 kontrollerar om P1 kommer ihåg 

testsituationen (rad 09). P1 uttrycker att han inte kommer ihåg testet, både visuellt och 

auditivt (rad 10). L1 upprepar P1:s yttrande med skrattande röst (rad 11) och sedan 

börjar både P1 och L1 att skratta (rad 11-12). L1 yttrar skrattandes ”inte lätt å: komma 

ihåg” (rad 13) och P1 bekräftar återigen att denne inte kommer ihåg testförförandet 

(rad 14). L1 ger en minimal respons på detta (rad 15). Vidare frågar N1 om det var 

testet de utförde när P1 satt i sin säng (rad 16) och det bekräftas av L1 (rad 17). N1 

svarar på L1:s bekräftelse med en uppbackning (rad 18). Till den nya informationen 

uttrycker P1 ”<jasså>” (rad 19), vilket L1 besvarar i form av en uppbackning (rad 20). 

P1 säger tyst ”nehe” (rad 21). Resultatet på testet presenterar L1 som ”de gick ju lite 

sådär” (rad 22). Gällande presenterat resultat säger P1 lite ironiskt ”a: ↑ (.) de måste 

det ha gjort” och skrattar (rad 23). L1 bekräftar P1:s uttalande med en minimal 

respons (rad 24).  

 I utdraget ovan använder sig L1 av avdramatiserande strategier i form av 

hedging vid delgivning av testresultat och visar sympati. Vid on record kan en FTA 

utföras med förmildrande uttryck mot det positiva ansiktet vilket illustreras i utdraget 

ovan då L1 yttrar med lite skratt i rösten ”inte lätt å: komma ihåg” (rad 13). I utdraget 

ovan illustreras hur L1 förklarar testresultatet med att ”å: de gick ju lite sådär”. L1 

utför en hedging när hon använder en modalitetsmarkör och säger ”lite sådär” (rad 

22). Användandet av modalitetsmarkören låter mildare istället för att L1 hade sagt 

bara ”sådär”. Hedging är en avdramatiserande strategi som mildrar styrkan av ett 

yttrande (Goldsmith & MacGeorge, 2000, s. 249, 252-253).  



	  

	   	   	   	  17	  

I exempel 2 nedan går logoped 1 (L1) igenom testresultat med närstående 1 

(N1) och personen med afasi 1 (P1) i deras hemmiljö. I utdraget förklarar L1 vilka 

delar av testet som det gick sämre i för personen med afasi. Nedanstående utdrag 

illustrerar avdramatisering av en FTA genom hedging och yttrande av FTA via on 

record med förmildrande uttryck mot det positiva ansiktet i form av sympati.  

 
Exempel 2 
 
01.→ L1: å: de vi. (0.4) <de som va> tydligast då med de 
02.  här med å förstå (0.5) de som verkar svårast,  
03. för dig .hh va (1.0) just dom här 
04.  ((gestikulerar med händerna i luften)) (0.7) 
05.  lite svårare (0.8) grammatiska formerna som 
06.  .hh ((räknar på fingrar för varje exempel)) 
07.  <framför> (0.2) <bakom> (0.7) vänster hö:ger 
08.  ((gestikulerar med händerna åt båda håll)) 
09.  (0.7) på sidan om (0.8)  
10. N1: ((nickar)) 
11. L1: nära ((för ena handen utåt)) (.) långt ifrån 
12.   ((för ena handen inåt)) (1.1) de va de svåraste 
13. P1: jaha .hh 
14. L1: e: 
15. P1: >°⌃mm⌃°< 
16.→ L1: <å: de> ä: ganska svåra saker (0.8) 
17. P1: °⌃mm⌃° 
18.→ L1: om man tänker på de (.) så är de °lite° (0.5) 
19.   komplicerade (.)((gestikulerar med händer i 
20.   luften)) begrepp så¿ 
21. N1: (.) de märks ju vid matbordet gör de ja: 
22. L1:  °⌃mm⌃° 
 
I ovanstående utdrag presenterar L1 initialt det som tidigare utfört test påvisade som 

svårigheter för P1. L1 förklarar vidare att det är förståelsen som är svårast och då 

framför allt prepositioner. L1 förtydligar det genom att ge exempel på prepositioner, 

både verbalt och med gester (rad 01-09). N1 gör en uppbackning genom nickning (rad 

10) och L1 fortsätter att beskriva olika prepositioner verbalt och med gester och 

klargör återigen att det var det svåraste för P1 (rad 11-12). P1 svarar på det med 

”jaha” och ”°⌃mm⌃°” (rad 13,15). L1 förklarar att det är ganska svåra saker (rad 16), 

vilket P1 uppbackar tyst (rad 17). Vidare fortsätter L1 att beskriva för övriga 

samtalsdeltagare att prepositioner är lite komplicerade begrepp (rad 18-20). N1 

förklarar att hon känner igen att det är svårt för P1 då det är något som hon har 
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observerat vid matbordet (rad 21). L1 gör en minimal respons på N1:s uttalande (rad 

22). 

 Vid presentation av testresultat som kan vara negativa för mottagaren kan 

personen som delger testresultatet välja att säga eller inte säga budskapet som 

innehåller ett ansiktshot. Väljer individen att kommunicera ansiktshotet kan han/hon 

välja att uttrycka FTA:n on record eller off record. Enligt Fraser (1980) försöker 

bäraren av ett besked som kan innebära ansiktshot att reducera den ovälkomna 

effekten så mycket som möjligt (Fraser, 1980, s. 341-343) och använder sig då av 

FTA via on record. Exemplet ovan demonstrerar hur L1 vid flertalet tillfällen 

använder sig av hedging och därmed mildrar sitt yttrande då hon säger ”de som verkar 

svårast, för dig” (rad 02-03) och ”just dom här lite svårare grammatiska formerna” 

(rad 03-05). Användandet av hedging har en avdramatiserande effekt (Goldsmith & 

MacGeorge, 2000, s. 249, 252-253). Vidare demonstreras hur L1 vid yttrande av en 

FTA använder on record med förmildrande uttryck mot det positiva ansiktet i form av 

sympati (Brown & Levinson, 1987, s. 65, 68, 70). Detta åskådliggörs då L1 säger ”<å: 

de> ä: ganska svåra saker” (rad 16) och i uttrycket ”om man tänker på de så är de 

°lite° komplicerade begrepp så” (rad 18-20). 

I exempel 3 samtalar logoped 1 (L1) med personen med afasi 3 (P3) och den 

närstående 3 (N3) i P3:s och N3:s hem. De samtalar om ett språkligt test som tidigare 

utförts och hur det gick för P3 på testet. Utdraget ger exempel på hur L1 använder 

avdramatiserande strategier genom att använda sig av hedging när hon förmedlar 

patientens prestation på det språkliga testet.  

 

Exempel 3 
 
01. L1: ((plockar med papper)) å då? (0.7) som ja  
02.  +berättade när vi: började med den  
03.  testningen+ så¿ (0.4) testar man ju där¿ (1.0)  
04.  alla delarna av språket kan man säga, 
05. P3: ^mm^  
06. L1: ((smackar lågt)) >å då hade vi de här me:<  
07.  <TAL> (1.7) ((pekar med penna på papper)) 
08.  å de e den här biten, 
09. P3: ja:↑ 
10. L1: då ser du här som +här+ då¿ till exempel, (.) 
11.  har du en stapel som går hela, vägen upp¿ (0.9)  
12.  >°de° betyder< att du fick, +alla rätt+ där,    
13.  (.) [på den=]  
14. P3:     [ jaha. ] 
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15.→ L1: delen¿ (0.6) ((pekar med penna på papper)) >å 
16.  sen så e de nåra som e,< (.) ganska bra här¿ 
17.  (0.5) lite +mitt emellan.+ (0.6) nån som va  
18.  lite svårare där, 
19. P3: ^mm^ 
20.→ L1: å lite mitt emellan också, 
21. P3: ja:↑ 
22. L1: >de här< °h° (0.3) ((gör cirkulär rörelse med  
23.  penna på papper)) den här delen handlar ju om,  
24.  hur du uttrycker dig¿ 
25. P3: ^mm^ ((nickar med huvudet))   
26.→ L1: ((smackar lågt)) å de va ju vissa saker som  
27.  fungera, riktigt bra¿    
28. P3: ^mm^ 
29.→ L1: >å sen< andra saker som va lite, svårare.  
30. P3: ((nickar på huvudet)) ((smackar lågt)) ja: ↑  
 
Utdraget inleds med att L1 tittar i sina papper och riktar sin blick mot P3 och N3. L1 

lägger sedan sina papper på bordet och börjar berätta att alla delar av språket har 

testats vid utfört test (rad 01-04). P3 ger en minimal respons på föregående yttrande 

(rad 05). L1 fortsätter med att berätta om patientens testresultat genom att peka på ett 

stapeldiagram som sammanfattar patientens språkliga förmåga, för att förtydliga 

förståelsen (rad 06-08). P3 ger en uppbackning (rad 09). Vidare berättar L1 vad som 

gick bra för patienten på testningen. L1 pekar på den stapeln som motsvarar en 

presentation som gett alla rätt för en viss språklig funktion (rad 10-13). P3 yttrar en 

minimal respons (rad 14). L1 berättar vidare, med förtydligande genom pekning på 

stapeldiagrammet, att några språkliga funktioner vid utförande av testningen gick 

ganska bra. L1 fortsätter samtalet med att berätta att en stapel och den språkliga 

funktionen som denna berör hade gått ”lite +mitt emellan.+” och att en ytterligare 

stapel med tillhörande språklig funktion var lite svårare för patienten (rad 15-18). P3 

yttrar en uppbackning (rad 19). L1 förklarar även att en fjärde stapel med tillhörande 

språklig funktion var ”lite mitt emellan” (rad 20). Patienten ger en minimal respons 

(rad 21). L1 berättar för P3 och N3 att en av de testade delarna handlar om 

uttrycksförmågan. L1 förtydligar med att göra en cirkulär rörelse på pappret med 

stapeldiagrammet (rad 22-24). P3 ger en uppbackning, både auditivt och visuellt (rad 

25). L1 berättar att vissa saker ”fungera, riktigt bra¿” (rad 26-27). P3 yttrar en 

minimal respons på L1:s yttrande (rad 28). L1 berättar även att vissa saker ”va lite, 

svårare” (rad 29). P3 nickar och ger en minimal respons (rad 30). 
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I ovanstående exempel använder sig L1 vid ett flertal tillfällen av hedging, 

vilket med hjälp av modalitetsmarkörer mildrar L1:s yttranden under återkoppling av 

testresultaten (House & Kasper, 1981, s. 157-185). Det sker exempelvis på raderna 15 

till 18 då L1 uttrycker ”lite +mitt emellan.+ nån som va lite svårare där,”. Båda 

testresultaten avdramatiseras med hedging genom modalitetsmarkören ”lite”, det 

mildras även genom att L1 uttrycker ”mitt emellan”. Hedging sker även på raderna 20 

och 29 då L1 uttrycker ”lite mitt emellan” och ”andra saker som va lite, svårare.”. 

Liksom ovan avdramatiseras yttrandet med hedging via modalitetsmarkören ”lite” och 

ordet ”mitt emellan”. På rad 27 uttrycker L1 att vissa saker fungerade ”riktigt bra¿”. I 

detta exempel åskådliggörs det hur kraften från ett yttrande av beröm inte 

avdramatiseras till skillnad från ett yttrande som kan uppfattas som kritiskt (Fraser, 

1980. s.341-343).  

I exempel 4 nedan samtalar logoped 1 (L1) med den närstående 3 (N3) och 

personen med afasi 3 (P3) i hemmiljö. L1 diskuterar patientens uttrycksförmåga med 

samtalsdeltagarna. I utdraget förekommer avdramatisering av FTA via on record med 

förmildrande uttryck mot det positiva ansiktet i form av sympati. 

 
Exempel 4 
 
01.→ L1: de kan va svårt å uttrycka sig ibland, 
02. P3: ja: 
03. L1: °hm°   
04. P3: >de händer,< 
05. L1: a: ↑ (0.6) >å e de< du upplever [också¿ ] 
06.→ N3:             [jo de e] 
07.  ((talar med en norsk brytning)) ju: vissa saker 
08.  som: (0.8) ja ((gestikulerar med hand)) (0.3)  
09.  °som:° ((smackar högt)) fastnar om man säger,  
10.  [ °så° ] 
11. P3: [°.ja:°] 
12. N3: °hu:r°= 
13. L1: m: 
14. N3: =(0.6) °inte får fram,°  
15. P3: °.ne° 
16.→ N3: >å andra,< mer spontana saker, kommer ju¿ (.) 
17.  väldigt bra, 
18. P3: ^mm^ ((nickar på huvudet)) 
19. L1: °m° (1.0) °precis¿° 
20. P3: °.ja° 
21. L1: så de:. kanske stämmer, ((pekar med penna på  
22.  papper)) ganska bra här¿ då att, (0.4) vissa  
23.  saker (.) går +bra?+ 
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24. P3: >m< 
25.→ L1: +riktigt bra,+ 
26. P3: ^mm^ 
27. L1: å: ibland blir de, svårt 
 
Initialt säger L1, riktat till P3, att ”de kan va svårt å uttrycka sig ibland,” (rad 01). P3 

yttrar en minimal respons (rad 02), varpå L1 tyst yttrar en uppbackning (rad 03). P3 

svarar på L1:s första yttrande och säger att det händer (rad 04). L1 riktar sig sedan till 

N3 och frågar N3 om denne upplever det också (rad 05). N3 överlappar initialt slutet 

av L1:s fråga och svarar att han upplevt det också genom att berätta att ”vissa saker 

som: ja °som:° fastnar om man säger, °så°” (rad 06-10). N3 gestikulerar med sin hand 

då han säger det nämnda. Det sker en överlappning då N3 avslutar sitt uttalande (rad 

10) och P3 yttrar en tyst minimal respons (rad 11). N3 börjar tyst yttra en ny mening 

(rad 12), men blir avbruten av L1 som yttrar en uppbackning (rad 13). N3 fortsätter 

sitt yttrande med att tyst säga ”inte får fram,” (rad 14). P3 yttrar därefter en tyst 

minimal respons (rad 15). N3 berättar vidare att spontana yttranden kommer väldigt 

bra (rad 16-17). P3 ger en auditiv och visuell uppbackning (rad 18). L1 ger en tyst 

uppbackning och bekräftar tyst N3:s yttrande (rad 19). P3 ger tyst en minimal respons 

(rad 20). L1 säger ”så de:. kanske stämmer, ganska bra här¿ då att, vissa saker går 

+bra?+”, varpå L1 förtydligar yttrandet genom att peka med en penna på ett papper 

(rad 21-23). P3 yttrar en uppbackning (rad 24). L1 yttrar vidare ”+riktigt bra,+” (rad 

25). Återigen yttrar P3 en uppbackning (rad 26). L1 förklarar vidare att ibland blir det 

svårt för P3 (rad 27). 

L1 säger till P3 att ”de kan va svårt å uttrycka sig ibland” på ett sympatiskt 

sätt (rad 01), tidigare i samtalet har det framkommit att det är svårt för P3 att uttrycka 

sig. Ovan demonstreras hur L1 använder on record med förmildrande uttryck mot det 

positiva ansiktet i form av sympati vid utförande av en FTA för att mildra ansiktshotet 

mot P3 (Brown & Levinson, 1987, s. 65, 68, 70). Liksom i exempel 5 kan man i detta 

exempel se hur yttrandet av beröm på raderna 16 till 17 och 25 inte avdramatiseras 

och ofta betonas. I ovanstående exempel åskådliggörs det att yttranden av beröm ofta 

är framhävda i närståendesamtal vid delgivning av testresultat.   

I exempel 5 samtalar logoped 1 (L1) med personen med afasi 3 (P3). Även 

den närstående närvarar vid samtalet, men säger inget i detta utdrag. Samtalet är 

inspelat i hemmiljö. I exemplet nedan sammanfattar L1 resultatet av P3:s 
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förståelseförmåga från det språkliga testet. I utdraget exemplifieras användandet av 

hedging. 

 
Exempel 5 
 
01. L1: >de som kanske e< (.) mer intressant va de här  
02.  me, (0.5) hur väl du förstår 
03. P3: >°.ja°< 
04.→ L1: °e:° (.) >å då< ser du här också att, vissa   
05.  saker¿ (1.4) ((pekar med penna på papper)) gick 
06.  väldigt bra, 
07. P3: +.ja:+ 
08.→ L1: å andra saker, °va lite svårare.°  
09. P3: ja:↑ (.) °just de.° 
10.→ L1: så de som gick, (0.4) +bäs:t+ (.) va ju  
11.  egentligen den, (0.4) den svåraste uppgiften. 
12. P3: °m:° 
13. L1: de här när ja läste, en text¿ 
14. P3: a:↑ 
15. L1: å du skulle förstå¿ ((pekar med penna)) (.)  
16.  va texten in-, 
17. P3: a:↑ ((nickar på huvudet)) 
18. L1: va den betydde? 
19. P3: ja:↑ 
20.→ L1: de gick ju, riktigt [bra¿ ] 
21. P3:                     [°.ja°] 
 
I utdraget ovan lyfter L1 P3:s förståelseförmåga (rad 01-02). Det bemöts av en 

minimal respons av P3 (rad 03). L1 yttrar ”>å då< ser du här också att, vissa saker¿ 

gick väldigt bra,” (rad 04-06). L1 pekar med en penna på ett stapeldiagram på ett 

papper för att förtydliga resultatet för P3 och N3 (rad 05). P3 svarar på L1:s yttrande 

genom en minimal respons med hög ljudstyrka (rad 07). L1 berättar vidare att ”å 

andra saker, °va lite svårare.°” (rad 08), varpå P3 besvarar yttrandet i form av en 

minimal respons och bekräftar tyst (rad 09). L1 säger att det gick bäst för P3 på den 

svåraste uppgiften (rad 10-11). P3 yttrar en tyst uppbackning (rad 12) och L1 

fortsätter att prata om uppgiften och förklarar hur den gick till (rad 13). P3 yttrar en 

minimal respons till L1:s yttrande (rad 14), varpå L1 fortsätter sitt yttrande. L1 

förtydligar förståelsen genom att peka med en penna (rad 15-16). En minimal respons 

yttras auditivt och visuellt från P3 (rad 17). L1 fortsätter att förklara att P3 i uppgiften 

skulle förstå vad texten betydde (rad 18). P3 ger en minimal respons (rad 19). L1 

beskriver att det gick riktigt bra för P3 på uppgiften som L1 tidigare betecknade som 
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svårast (rad 20). Överlappande tal sker i slutet av L1:s yttrande då P3 ger en tyst 

minimal respons (rad 21). 

I utdraget ovan förekommer avdramatisering med hedging då L1 mildrar sitt 

yttrande med en modalitetsmarkör. Det åskådliggörs på rad 08 då L1 uttrycker ”å 

andra saker, °va lite svårare.°”. Med det diminutiva ordet ”lite” utför hon en hedging 

(rad 08). Yttrandet på rad 8 som kan uppfattas som kritiskt sägs med tyst röst. Vid 

beröm avdramatiseras inte yttrandena och det kan ses på raderna 04, 10 och 20. 

Yttrandena av beröm framhävdes ofta med betoning eller höjd röststyrka.   

Exempel 6 nedan är ett samtal mellan logoped 2 (L2) och närstående 2 (N2). 

Samtalet förs över telefonen. Strax innan utdraget nedan bröts samtalet. I utdraget 

initierar logopeden återigen samtalet och lyfter vad de pratade om innan samtalet 

bröts. I utdraget exemplifieras användandet av hedging.  

 
Exempel 6 
 
01.→ L2: jo men det var ju sväljförmågan vi prata om  
02.  där och <de har ju> gått framåt mycke¿ (.)˚för  
03.   honom˚ i alla fall  
04. N2: ˚ja:↑˚ (0.3) ja    
05.→ L2: så det gäller ju¿ fortfarande att han ska va,  
06.  lite >försiktig< och så där men annars så 
07.   <fungerar de ju bra för honom>  
08. N2: ja:↑ 
09. L2: ⌃mm⌃ 
10. N2: de gör de (0.8) >⌃mm⌃< 
 
Utdraget inleds med att L2 poängterar att sväljförmågan hos personen med afasi har 

blivit mycket bättre (rad 01-03). N2 bekräftar tyst detta (rad 04). Vidare förklarar L2 

att personen med afasi fortfarande skall vara lite försiktig med vad han äter, men 

poängterar åter att det annars går bra med sväljningen (rad 05-07). N2 gör en minimal 

respons (rad 08) och L2 gör en uppbackning på detta (rad 09). Slutligen bekräftar N2 

återigen att sväljningen fungerar bra för personen med afasi (rad 10). 

 L2 använder sig av hedging med modalitetsmarkören det diminutiva ordet 

”lite” vid rådgivning. Rådgivningssituationer kan vara ansiktshotande för mottagaren 

av rådet (Landqvist, 2001, s. 211). Avdramatiseringen demonstreras på rad 05 när L2 

säger ”lite försiktig”. L2 avdramatiserar rådet och utför därmed inte FTA:n som en 

order för vad som skall utföras. Skulle FTA:n yttras som en order skulle det ha blivit 

mer ansiktshotande för N2.  
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5.1.2 Candidate understandings för att skapa förståelse vid rådgivning i 
närståendesamtal 
	  
Exemplen nedan illustrerar användandet av candidate understandings. De candidate 

understandings som förekom i studien föreföll ha små skillnader i form av hur de var 

sagda, med eller utan självförtroende eller om de var i form av en completion.  

 I exempel 7 ger logoped 1 (L1) råd till närstående 1 (N1) och till personen 

med afasi 1 (P1) i N1:s och P1:s hemmiljö. I samtalet ger L1 råd om hur N1 och P1 

kan gå tillväga för att få ett samtal som fungerar på bästa möjliga sätt.  

 
Exempel 7 
 
01. L1: å då får man försöka att ge, förslag¿ (1.3)  
02. ((räknar på fingrarna)) ä:(1.3) >och< du 
03.  ((pekar med hand mot P)) gör så gott du kan att 
04.  komma på (2.3)((visar ett område med händerna)) 
05.  området  
06. P1:  mm: 
07.→ L1:  a men det är någonting som man (0.2) äter eller 
08. de är .hh (0.4) någonting i badrummet 
09. ((gestikulerar med hand i luften)) ˚eller det 
10. är˚  
11.  P1:  ˚⌃mm↑⌃˚      
12.→ N1:  [[stort eller smått]] 
13.→ L1:  [[  har någonting  ]] j[a: ↓] 
14.→ N1:                         [högt] eller lågt allt  
15.  sånt där 
16.→ L1:  ˚.ja [precis]˚ 
17.  N1:       [ ja:↓ ] 
18.  L1:  hur ser det ut↑ 
 
Ovanstående utdrag börjar med att L1 förklarar hur P1 och N1 kan gå tillväga då P1 

inte finner orden för vad han vill säga och de fastnar i samtalet. L1 förklarar att 

samtalspartnern (N1) får ge förslag på vad det kan vara som P1 vill säga och P1 får 

försöka komma på ett område för det som han inte kommer på ordet för. L1 

förtydligar sitt yttrande med gester (rad 01-05). P1 uttrycker en uppbackning på detta 

(rad 06). L1 fortsätter med att ge exempel på hur N1 kan formulera sina frågor till P1 

(rad 07-10). P1 uttrycker tyst en uppbackning (rad 11). N1 ger ytterligare förslag på 

liknande exempel som logopeden lyfter ”stort eller smått” (rad 12). Det sägs samtidigt 

som L1 fortsätter med sina exempel för att sedan bekräfta N1:s yttrande (rad 13). Då 

L1 bekräftar fortsätter N1 parallellt att ge förslag på exempel ”högt eller lågt allt sånt 
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där” (rad 14-15). L1 bekräftar återigen N1:s förslag (rad 16). N1 uttrycker en minimal 

respons som överlappar slutet av L1:s bekräftelse (rad 17). L1 fortsätter och ger 

ytterligare ett exempel (rad 18).      

  I utdraget ovan demonstreras hur N1 utför en candidate understanding (rad 12 

och 14) på L1:s tidigare yttrande som upplevts problematiskt (rad 07-10). N1:s 

candidate understanding förtydligar att N1 och L1 har en gemensam kunskap om vad 

L1 talar om. I ovanstående utdrag åskådliggörs hur L1 säger sin tolkning med 

sannolikt gott självförtroende genom att hon lägger till ”allt sånt där” i slutet av sin 

candidate understanding och därmed även visar på viss kompetens. N1:s förståelse 

bekräftas ytterligare av L1 på rad 13 och 16.  N1:s candidate understanding är i form 

av en completion av den upplevda problematiska turen på rad 07-10. Den kan ha 

uppstått då L1 på rad 09-10 uttrycker ” ˚eller det är˚” med en tyst röst, vilket N1 kan 

uppleva som osäkerhet hos talaren. N1 hjälper med sin completing candidate 

understanding en möjlig lösning av turen. Då N1 använder sina egna ord i sin 

tolkning blir det inte enbart en modifiering av tidigare yttrande utan yttrandet hjälper 

även den problematiska turen. 

Nedan presenteras exempel 8 och i detta utdrag samtalar logoped 2 (L2) med 

närstående 2 (N2) över telefonen. I exemplet ger L2 råd till N2 om vad denne kan ha 

med i en kommunikationsbok till en person med afasi.  

 
Exempel 8 
 
01.→ L2: å: de behöver ju va >inte< va (0.5) em: så  
02.   avancerat eller >så så< mycket heller utan bara  
03.  litegrann om honom (.)helt enkelt [så att]     
04.→ N2:                           [  m:  ]  
05.  +vart+han har jobbat å vart [han vart han har]= 
06.→ L2:                             [      ja:↑      ] 
07.→ N2: =levt (.) å  
08.→ L2: ja:↓  
09.→ N2: ˚lite sånt därnt.˚ 
10.→ L2: ja pre[cis ] 
11. N2:       [ja:↑] .hh (1.3) [ ja absolut ]  
12. L2:                        [+de tror ja+] 
13.  skulle kunna va jätte bra↑ i kon >just<  
14.  [i kon]takter=   
15. N2:  [⌃mm:⌃] 
16. L2:  =med nya personer >så där att<  
17.  dom kan lära: +>lära< känna+ honom litegrann   
18. N2: ja (.)  
19. L2: ⌃mm:⌃  
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Exemplet ovan inleds med att L2 förklarar för N2 att informationen som skall 

presenteras i kommunikationsboken till personen med afasi inte behöver vara så 

avancerad eller omfattande (rad 01-03). Parallellt med att L2 förklarar detta yttrar N2 

en uppbackning och börjar sedan ge ett förslag på vad som kan stå i boken. N2 börjar 

yttra ytterligare ett förslag (rad 04-05) samtidigt som förslaget bekräftas av L2 (rad 

06). Vidare fortsätter N2 med att fullfölja sitt påbörjade förslag gällande vad som kan 

vara med i boken (rad 07). Förslaget bekräftas av L2 (rad 08). N2 uttrycker ”˚lite sånt 

därnt˚” (rad 09). L2 bekräftar återigen att N2 kommer med korrekta förslag (rad 10).  

N2 gör en minimal respons parallellt med slutet av L2:s bekräftande. Efter en paus 

fortsätter N2 och förklarar att information av detta slag kan sammanställas (rad 11). 

Efter pausen överlappas N2:s tal av L2 som förklarar att denna typ av information 

underlättar då nya personer skall lära känna den närstående personen med afasi (rad 

13-14, 16-17). N2 yttrar en uppbackning (rad 15). Det bekräftas av N2 (rad 18). 

Sekvensen avslutas med att L2 ger en minimal respons (rad 19).     

 I utdraget ovan förekommer en candidate understandings då N2 löser ett 

upplevt problem som uppstått på rad 01 till 03 genom att komma med förslag på vad 

L1 menar och det skapar en förståelse för N2 vad det är L1 menar med sitt yttrande. 

På raderna 04, 07 och 09 ger N2 ett antal förslag som kan vara exempel på vad L2 

menar i yttrandet på rad 01 till 03. N2 yttrar förslagen: vart han har jobbat, vart han 

har levt och ”˚lite sånt därnt˚”. N2 utför ett temporärt välvilligt avbrott och yttrar en 

candidate understanding som löser otydligheterna som uppkommit i L2:s yttrande 

och skapar förståelse (rad 01-03). Ovan illustreras hur N2 löser det uppkomna 

problemet genom att erbjuda nya, relevanta uppgifter. L2 bekräftar N2:s candidate 

understanding på raderna 06, 08 och 10. En bekräftelse av L2 krävs för att yttrandet 

skall ses som en candidate understanding (Heritage, 1984, s.319). På rad 09 då N2 

yttrar ”˚lite sånt därnt˚” gör hon detta med en tyst röst och påvisar viss osäkerhet i sin 

candidate understanding. N2:s candidate understanding kan ses som en completing 

candidate understanding som ger en möjlig lösning av den problematiska turen.  

I exempel 9 ger logoped 1 (L1) råd till personen med afasi 1 (P1) och den 

närstående 1 (N1) i N1:s och P1:s hem. L1 förklarar hur N1 kan göra då hon använder 

sig av de grammatiska formerna som P1 har svårt för.  
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Exempel 9  
 
01. L1: för ja tänker så här Gustav >att< .hh de e  
02. ju inte fel ((pekar med händer mot N1)) (0.4) 
03.  för Eva att använda dom här orden som är lite 
04.  svåra (2.4) [som ] 
05.  P1:             [°ne°] 
06.  L1: framför ((för den ena handen framför den 
07. andra)) (0.3) bakom= ((för den ena handen bakom 
08.  den andra)) 
09.  P1: =ne: ↑ °ne:°= 
10.  L1: =bre:vid ((för den ena handen ut på sidan av 
11. den andra))  
12.  P1: [((hostar))] 
13.  L1: [e:] (1.4) för de blir ju en, träningssak ((för 
14. ut handen)) också 
15.  N1: ⌃mm↓⌃ ((nickar)) 
16.  P1: ⌃mm⌃ 
17.→ L1: men då. (.) att göra det lättare för dig¿ (0.2) 
18. genom att visa (.) att ja: menar .hh (1.3) 
19.  framför((visar tydligt och långsamt när hon för 
20.  den ena handen framför den andra och slår den 
21.  lätt i bordet)) 
22. P1: ⌃mm↑⌃= 
23.→ L1: =eller ja: ((gestikulerar med hand)) menar= 
24.→ N1: =>vi< visa °me: ha [handen ]° 
25. L1:        [bre:vid] 
26. N1: °ja° 
27.→ L1: ja:↑=  
28. N1: =°mm° 
29.→ L1: [precis] 
30. N1: [ °mm° ] 
31. P1: °mm° 
32. L1: .hh för då kanske du så småningom ((små 
33.  cirkulära rörelser med fingrarna i luften)) 
34.  (1.1) lär dig dom här orden igen 
 
I utdraget ovan förklarar L1 för P1 att trots dennes svårigheter med vissa grammatiska 

begrepp skall de inte uteslutas av hans samtalspartner. När L1 skall introducera några 

förslag (rad 01-04) överlappar P1 L1:s tal med ett tyst medhållande (rad 05). L1 

fortsätter och ger förslag på prepositioner och samtidigt som dessa sägs visar L1 

tydligt vad hon menar med handgester (rad 06-08). P1 gör en uppbackning (rad 09). 

L1 fortsätter och ger ytterligare ett exempel på en preposition och förtydligar den med 

handen (rad 10-11). P1 börjar hosta (rad 12). L1 förklarar vidare att dessa begrepp är 

bra att använda då de fungerar som träning (rad 13-14). N1 ger en auditiv och visuell 

uppbackning (rad 15). Även P1 backar upp L1:s yttrande (rad 16). L1 fortsätter att 
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förklara att då N1 använder dessa begrepp kan hon göra det lättare för P1 genom att 

förtydliga. L1 förtydligar prepositionen med en tydlig handgest (rad 17-21). P1 yttrar 

en uppbackning (rad 22). L1 fortsätter och skall ge ytterligare exempel (rad 23) då N1 

avbryter och yttrar ” >vi< visa °me: ha handen°” (rad 24). L1 överlappar slutet av 

N1:s yttrande med att avsluta sitt påbörjande exempel (rad 25). N1 ger en tyst 

minimal respons (rad 26). L1 bekräftar sedan N1:s påstående (rad 27), vilket tyst 

backas upp av N1 (rad 28). Vidare bekräftar L1 ytterligare N1:s tidigare påstående 

(rad 29). Parallellt med L1:s bekräftelse uttalar N1 en uppbackningsrespons (rad 30). 

Även P1 uttalar en tyst uppbackning (rad 31). Vidare förklarar L1 hur P1 på detta sätt 

kanske kan lära in dessa ord igen. Då L1 talar gör hon gester för att visuellt stötta P1 i 

att förstå vad hon menar (rad 32-34).       

 I utdraget ovan demonstreras en candidate understanding. På rad 24 gör N1 en 

candidate understanding som resulterar i ett avbrott i L1:s yttrande. Avbrottet verkar 

inte störa L1 utan det bidrar till en ökad förståelse genom att N1 tillför nya, relevanta 

uppgifter. N1:s candidate understanding är vänligt inställd och ses som ett erbjudande 

om att hjälpa talaren. L1 bekräftar N1:s candidate understanding på raderna 27 och 

29. N1:s candidate understanding utrycks lite stapplande och med tyst röst vilket 

tycks innebära att N1 utrycker sin förståelse med lite självsäkerhet. Candidate 

understandings kan likna reparationer, dock tycks ovanstående utdrag inte 

demonstrera det då L1 avbryts innan hon hinner fullfölja sin tur och N1 använder sina 

egna ord för att beskriva vad hon tror L1 menar och introducerad därmed nya element 

i konversationen. Detta innebär att det inte enbart blir en modifiering av tidigare 

yttrande utan yttrandet hjälper även den problematiska turen (Kurhila, 2006, s. 153-

157, 159-160). Att L1 bekräftar N1:s candidate understanding skapar förståelse för 

N1 och N1 förstår att L1 ger rådet att hon skall ge visuell hjälp med handen när hon 

talar med personen med afasi.  

Analyserna visar att FTA:s vid delgivning av negativa testresultat ofta 

avdramatiseras, men att ord som genererar beröm vid delgivning av positiva 

testresultat inte avdramatiseras och att de ofta framhävs. I exemplen ovan framgår det 

att avdramatiseringar ofta förekommer i form av hedging och då ofta med 

modalitetsmarkören, det diminutiva ordet ”lite”. I exemplen ovan illustreras även 

användning av FTA via on record med förmildrande uttryck mot det positiva ansiktet 

i form av sympati. Det framgår även i utdragen ovan att candidate understandings 

förekommer vid flertalet tillfällen för att nå en gemensam förståelse och de uttrycktes 
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med vissa skillnader. Det framgick också att de påfallande ofta yttrades av den 

närstående.  

	  

5.2 Resultat av frågeformulär besvarat av deltagande logopeder 
	  
 
I svaren från frågeformulären framgick det vad deltagande logopeder ser som 

anledningen till att ha ett närståendesamtal och vad de vill att närståendesamtalen 

skall mynna ut i. Båda deltagande logopeder skrev att de vill öka den närståendes 

förståelse för vad afasi innebär. En av logopederna beskrev även vikten av att 

informera den närstående om hur eventuella hjälpmedel används för att de skall kunna 

fungera i vardagen. Vidare besvarar logopederna vad de baserar råden som ges till 

den närstående på. En av logopederna svarade att hon fann mycket inspiration från 

Aura Kagans metoder, medan den andra logopeden baserar råden på beprövad 

erfarenhet och viss forskning. Logopederna besvarade om de tidigare fått utbildning 

eller råd om hur de skall hålla i ett närståendesamtal. I denna fråga skiljde sig svaren 

åt då den ena logopeden beskrev att hon fått detta under sin utbildning, medan den 

andra inte kommer ihåg om utbildningen gett henne någon information om det. 

Logopeden som under utbildningen fått lära sig om hur ett närståendesamtal skall 

hållas berättar att fokus var att beskriva för den närstående vad afasi innebär och hur 

det kan yttra sig. Logopeden lyfter även att utbildningen betonade vikten av att 

informationen ofta behöver upprepas då det kan vara svårt att ta till sig all 

information. Då logopeder ofta har erfarenhet av samtalsanalytiska strategier som 

används i samtal tillfrågades deltagande logopederna om de medvetet använder någon 

särskild typ av strategi vid närståendesamtal och vid information till en person med 

afasi. Den ena logopeden nämner att hon medvetet använder ord som en 

avdramatiserande strategi ”Jag prata om "vi som omgivning" och pekar inte ut den 

närstående specifikt i hur man "ska" bemöta personer med afasi.”. Slutligen nämner 

deltagande logopeder vikten av att vara tydlig och ge tid till den närstående och 

patienten.  
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6. Diskussion 
	  

6.1 Sammanfattande diskussion  
	  

I föreliggande studie illustreras hur ett antal kommunikativa strategier används för att 

uppnå förståelse och för att minska ansiktshot i närståendesamtal vid delgivning av 

testresultat och rådgivning. Närståendesamtalen i föreliggande studie är av 

institutionellt slag, vilket innebär att roll- och maktfördelningen är asymmetrisk 

(Plejert et al., 2010, s.249). De olika strategierna som har studerats i 

närståendesamtalen har delats in i kategorierna; avdramatisering av råd och 

förmedling av testresultat och candidate understandings för att uppnå förståelse. Båda 

områdena förekom i närståendesamtalen i föreliggande studie och utmärkte sig i form 

av frekvens och har en stor betydelse för ett fungerande närståendesamtal. De 

studerade kategorierna är båda viktiga för att närståendesamtalets innehåll skall 

levereras på ett bra sätt.        

 I utdragen ovan illustreras exempel där logopederna delger testresultat till 

närstående och personen med afasi och ger råd. Vid delgivning av negativa 

testresultat och vid rådgivning väljer logopederna att yttra FTA:s och avdramatiserar 

dem ofta genom användande av hedging och då ofta med modalitetsmarkören, det 

diminutiva ordet ”lite”. Det illustreras i exempel 1, 2, 3, 5 och 6. Fraser (1980, s.341-

344) har tidigare presenterat att FTA:s ofta avdramatiseras, men att yttrande av beröm 

inte avdramatiseras. Att yttranden av beröm inte avdramatiseras var även något som 

noterades i denna studie vid delgivning av positiva testresultat. Vidare 

uppmärksammades det i föreliggande studie att de positiva och de berömmande 

yttrandena vid flera tillfällen framhävdes, medan de negativa resultaten som var 

avdramatiserade förmedlades med en tyst röst eller snabbare än övrigt tal, vilket 

illustreras i exempel 3, 4 och 5. En ytterligare intressant företeelse i föreliggande 

studie påvisar hur logopeden som delger positiva testresultat säger att det har gått bra 

men säger inte motsatsen vid delgivning av ett resultat som kan uppfattas som 

negativt, logopeden uttrycker då istället att det har gått dåligt. Logopeden uttrycker 

istället att något var svårare, det åskådliggörs i exempel 3 och 5.  Författarna anser att 

det är bra att lyfta styrkorna hos personen med afasi och tydligt visa vad som fungerar 

bra för dennes självkänsla och motivation. Dock kan de negativa testresultaten som 
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logopeden har avdramatiserat komma i skymundan för de positiva testresultaten som 

höjs. Då resultaten kommer i skymundan kan det innebära att mottagarna inte inser 

hur stora svårigheterna kan vara för personen med afasi.   

 Vanligt förekommande i de illustrerade exemplen ovan var avdramatisering av 

FTA via on record med förmildrande uttryck mot det positiva ansiktet i form av 

sympati, vilket illustreras i exempel 1, 2 och 4.  Avdramatisering av FTA via on 

record med förmildrande uttryck mot det positiva ansiktet i form av sympati förekom 

inte i de närståendesamtal där enbart logoped och en närstående deltog, men när 

personen med afasi var med förekom det. Författarna tror att det kan bero på 

deltagarkonstellationerna, vad samtalet handlar om eller hur väl deltagarna känner 

varandra. Logopeden avdramatiserar FTA:s via on record med förmildrande uttryck 

mot det positiva ansiktet, vilket är en positiv handling då den stärker självkänslan hos 

personen med afasi. Dock kan avdramatiseringen innebära att svårigheter förmildras 

till den grad att mottagaren inte tydligt förstår vad som är svårt eller inte.  

 Insamlad data visar att samtliga deltagare i föreliggande studie använder sig av 

avdramatiserande strategier vid yttrande av FTA:s, men att det påfallande ofta är den 

närstående som utför candidate understandings. Enligt Hutchby och Wooffitt (1998, 

s.14-15) uppnås förståelse om individerna i samtalet förstått turens innehåll och dess 

avslut. En logoped lyfter i frågeformuläret vikten av att se till att den närstående och 

personen med afasi tar till sig information som presenteras i ett närståendesamtal. 

Ofta är det mycket information som presenteras i ett närståendesamtal och därför är 

det extra viktigt att kontrollera att informationen nått mottagaren. Författarna till 

föreliggande studie tycker att det är av intresse att se hur candidate understandings, 

för att nå en gemensam förståelse, yttras av den närstående som påvisar att denne vill 

få en god förståelse av informationen som logopeden delger. Yttranden av candidate 

understandings som demonstreras skiljer sig åt. I vissa fall anser författarna att den 

närstående säger sin candidate understanding på ett självsäkert sätt och påvisar även 

sin kompetens av vad som sägs genom sin completing candidate understanding (se 

exempel 7). Att den närstående med sin candidate understanding visar kompetens är 

intressant då det gör det då möjligt för logopeden att förstå att den närstående är med 

på vad som sagts. I andra fall illustreras hur den närstående yttrar sin candidate 

understanding med osäkerhet (se exempel 8 och 9), därför är det ytterligare av vikt att 

logopeden bekräftar det som sagts tydligt. En tydlig bekräftelse föreföll i samtliga 

utdrag ovan, men författarna tycker det skall betonas som viktigt att bekräfta för att 
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den närstående skall kunna följa med på den information och de råd som ges. 

Bekräftelsen bekräftar även den närståendes kompetens.   

  	  

6.2 Metoddiskussion  
 
Föreliggande studie har en kvalitativ ansats och den baseras enbart på ett begränsat 

antal närståendesamtal. I och med detta ger resultatet i föreliggande studie inte en helt 

fullständig bild av hur närståendesamtal fungerar gällande avdramatiserande strategier 

som används vid delgvning av testresultat som kan upplevas som negativa för 

mottagaren och vid rådgivning samt användandet av candidate understandings för att 

bringa förståelse i närståendesamtal. Att både avdramatisering av råd och förmedling 

av testresultat och candidate understandings för att uppnå förståelse studerades var 

för att författarna till föreliggande studie finner att områdena är särskilt intressanta för 

närståendesamtal. Båda områdena förekom i närståendesamtalen i föreliggande studie 

och utmärkte sig i form av frekvens och de har båda en stor betydelse för ett 

fungerande närståendesamtal. Områdena är viktiga för att närståendesamtalets 

innehåll skall levereras på ett bra sätt.  Exemplen är utvalda av författarna till studien 

då de föreföll intressanta och framkom i flera av inspelningarna som studien baseras 

på.           

 I två av de inspelade materialen deltog en person med afasi. En person med 

afasi kan ha svårt att ta till sig information, både auditivt och visuellt. Deltagande 

logoped och författarna till studien var noga med att göra personen med afasi 

införstådd i vad som stod i medgivandeblanketten. Det kan dock utgöra ett etiskt 

dilemma då det inte helt går att säkerställa att personen med afasi har förstått vad 

denne skriver under på i medgivandeblanketten. De filminspelningar som 

genomfördes kunde möjligtvis upplevas som påfrestande för deltagarna i studien. 

Värdet av en fördjupad förståelse inom området närståendesamtal kan uppväga det 

eventuella obehag filminspelningarna kan orsaka. Två av tre inspelningar ägde rum i 

personens med afasi och den närståendes hem. Det har varit svårt att relatera utvalda 

fenomen i samtalen till deltagande logopeders svar i frågeformuläret, därav kopplades 

inte svaren från frågeformulären till resultaten från det inspelade materialet i någon 

större utsträckning. Att det inte gick at koppla svaren med resultaten beror sannolikt 

på att frågorna var öppna och svaren blev då ofta för vida för att kunna jämföras med 
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utförda strategier.   

 

6.3 Slutsatser 
	  

I närståendesamtal använder sig samtalsdeltagarna av kommunikativa strategier för att 

uppnå en gemensam förståelse och avdramatisera eventuella FTA:s som kan uppstå 

under logopedens delgivning av testresultat och rådgivning till den närstående och 

personen med afasi. Samtliga deltagare utförde avdramatiseringar, men det var enbart 

den närstående som yttrade candidate understanding, det påvisade en önskan av den 

närstående att få en god förståelse för logopedens råd. Då de närstående yttrade sina 

candidate understanding upplever författarna till föreliggande studie att de ofta även 

vill påvisa sin kompetens. De yttrade candidate understandings innebar utöver 

bekräftelse av gemensam förståelse att logopeden fick en bekräftelse på att den 

närstående förstod den givna informationen och råden. Testresultat som kunde 

uppfattas som negativa avdramatiserades och mildrades ofta genom utförande av 

hedging. Det är bra att positiva resultat höjs för patientens självkänsla och motivation 

för både personen med afasi och dennes närstående. Mildrande av negativa resultat 

kan dock innebära att dessa resultat inte blir tydliga för mottagarna. Vidare 

förekommer det i studien att logopden avdramatiserar FTA:s via on record med 

förmildrande uttryck mot det positiva ansiktet i form av sympati.  

	  
	  

6.4 Framtida studier 
 

Föreliggande studie presenterar endast en inledning till att kartlägga vilka strategier 

som används i ett närståendesamtal och hur dessa påverkar samtalet. Fenomenen som 

illustrerades i studien behöver studeras vidare för att generella slutsatser skall kunna 

dras. I framtida studier skulle det vara av intresse att vidare studera användandet av 

candidate understandings i närståendesamtal. Att se skillnader i närståendesamtal då 

personen med afasi närvarar och samtal då denne inte närvarar är ytterligare ett 

fenomen som vore viktigt och relevant att undersöka vidare.  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1. Frågeformulär till deltagande logopeder 
	  
	  

	  

	  
	  
  

Emelie Höglund   

 Lisa Jansson  

Tel: xxxxxxxxx  

 Tel: xxxxxxxxx 

E-post:  xxxxx@student.liu.se

 E-post: 

xxxxx@student.liu.se 

 

Handledare: Christina 

Samuelsson 

E-post: xxxxxxxxxxxx@liu.se 

	  

Emelie Höglund   

 Lisa Jansson  

Tel: xxxxxxxxx  

 Tel: xxxxxxxxx 

E-post:  xxxxx@student.liu.se

 E-post: 

xxxxx@student.liu.se 

 

Handledare: Christina 

Samuelsson 

E-post: xxxxxxxxxxxx@liu.se 
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Bilaga 2. Transkriptionsnyckel 
 

Transkriptionsnyckel baseras på: 

Öqvist, J. (2005). När man talar om trollen: Personreferens i svenskt samtalsspråk 

(Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur). 

Norrby, C. (2004). Samtalsanalys: Så gör vi när vi pratar med varandra. (2. uppl.). 

Lund: Studentlitteratur.  

 

(.)  En punkt inom parentes markerar en mikropaus; en paus kortare än 0.2     

sekunder. 

(0.3)  Siffror inom parentes markerar paus mätt med tiondels sekund. 

[  ]   Hakparentes visar början och slut av överlappande tal. 

=  Likhetstecken anger att yttranden är sammanbundna utan paus, så kallad 

latching eller att samma yttrande sträcker sig över flera transkriptionsrader. 

(ja)  Ord inom parentes anger att tolkningen är osäker, men att det är den troligaste 

möjligheten.  

(x)  Tom parentes markerar att något yttras, men att det inte går att tolka. (x) 

motsvara ett ord, (xx) två ord och (xxx) tre eller flera ord. 

((  )) Text inom dubbelparentes beskriver icke-verbala fenomen och markerar 

transkriberarens kommentar till eller beskrivning av något i samtalet. 

.hh  Hörbar inandning.  

hh  Hörbar utandning. 

.hja  Ord föregås av inandning. 

Ja:  Kolon symboliserar förlängning av föregående ljud och flera kolon på rad 

anger ytterligare förlängning. 
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°ja°  Cirklar anger låg ljudstyrka jämfört med det omgivande talet. 

JA/+ja+ Versaler/plustecken anger hög ljudstyrka jämfört med det omgivande talet 

ja  Understrukna partier markerar emfatiskt tryck. 

ja Anger betona stavelse. 

<ja>  Det inramade har ett långsammare tempo än omgivande tal. 

>ja<  Det inramade har ett snabbare tempo an omgivande tal. 

*ja*  Asterisk anger att någonting sägs med skrattande röst. 

^mm^ Sägs med legatouttal (glidande uttal). 

j-  Tankestreck visar att det ord eller ljud som yttras avslutas abrupt. 

↑↓   Pilar markerar tydligt stigande eller fallande grundton. De placeras vid 

stavelsen före grundtonsförändringen. 

,  Kommatecken markerar en jämn intonation. 

.  En punkt markerar en fallande intonation. 

?  Frågetecken visar stigande intonation. 

¿ Ett upp och nedvänt frågetecken markerar en svagt stigande intonation. 

Ja:  Understruket kolon markerar en stigande grundton i förlängt ljud. 

Ja: Markerar fallande grundton i förlängt ljud. 

→  Pilar i vänster marginal markerar de delar av utdraget som analyseras närmare.  

SKRATT Samtliga samtalsdeltagare skrattar. 

SKRATTAR Talaren skrattar. 
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Bilaga 3. Medgivandeblankett för berörd patient med afasi 
 

Medgivandeblankett för berörd patient med afasi 

 

Logopeders samtal med närstående 

– en samtalsanalys 

Hej! 

Vi heter Lisa Jansson och Emelie Höglund och läser termin sju på 

Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Till vår magisteruppsats kommer vi 

att genomföra en studie som handlar om hur logopeder i Sverige samtalar med 

närstående till en person med afasi samt identifiera välfungerande och mindre 

välfungerande strategier i samtalet. Vår studie är en del av större forskningsprojekt. 

Handledare till studien är docent Christina Samuelsson, Institutionen för Klinisk och 

Experimentell medicin (IKE).  

Vi kommer att filma en närstående till dig då han/hon samtalar om dina svårigheter 

med din berörda logoped. Är du närvarande vid samtalet filmas även du.  

Studien syftar till att öka kunskapen om hur man kan identifiera kommunikativa 

strategier vid anhörig-/ närståendesamtal. Detta kan i sin tur förbättra dessa samtal på 

logopedmottagningar.   

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien utan att det får några 

konsekvenser för din kontakt med logoped. Vi kommer att lyssna och titta på filmerna 

och anteckna det som sägs för fortsatta analyser. 

Endast de av oss som är direkt engagerade i denna forskning kommer att ha tillgång 

till materialet. Alla uppgifter om dig avidentifieras och du kommer att ges ett 

kodnamn som genomgående kommer att användas i studien. Resultatet kommer att 

redovisas i en magisteruppsats vid Linköpings Universitet, som publiceras via e-press. 

Resultatet kan eventuellt komma att publiceras i vetenskapliga artiklar. 

 

Vi svarar gärna på frågor som rör studien: 

 

Emelie Höglund    Lisa Jansson  

Tel: 073xxxxxx   Tel: 073xxxxxx 

E-post:  xxxxx@student.liu.se E-post: xxxxx@student.liu.se 
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Handledare: Christina Samuelsson 

E-post: xxxxxxxxxxxx@liu.se 

 

Deltagares namn: …………………………………………………… 

 

Personnummer: ……………………………………………………... 

 

Tel …………….................................................. 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i studien 

”Logopeders samtal med närstående – en samtalsanalys”. Ansvarig logoped har 

förklarat målsättningen med undersökningen för mig och i vilken utsträckning jag ska 

delta. 

Jag är medveten om att jag kan avbryta undersökningen utan att det på något sätt 

påverkar min behandling. (Kryssa i rutan vid samtycke) 

 

 

Jag godkänner även att inspelningarna får användas vid presentationen av den färdiga 

uppsatsen, där endast personer som är involverade i examinationen deltar. (Kryssa i 

rutan vid samtycke) 

 

 

Jag godkänner att datainsamlingen sparas i minst fem år, endast de som är direkt 

involverade i forskningen kommer att ha tillgång till materialet. (Kryssa i rutan vid 

samtycke) 

 

 

 

 

Jag godkänner att korta sekvenser kan komma att visas vid redovisning av studien 

samt i mindre forskargrupper. (Kryssa i rutan vid samtycke) 
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………………………………………………………………………………………… 

Deltagarens namnteckning   Ort och datum 
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Bilaga 4. Medgivandeblankett för deltagande logoped  
 

Medgivandeblankett för deltagande logoped  

 

Logopeders samtal med närstående 

- en samtalsanalys 

Hej! 

Vi heter Lisa Jansson och Emelie Höglund och läser termin sju på 

Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Till vår magisteruppsats kommer vi 

att genomföra en studie som handlar om hur logopeder i Sverige samtalar med 

närstående till en person med afasi samt identifiera mindre välfungerande och 

välfungerande strategier i samtalet. Vår studie är en del av större forskningsprojekt. 

Handledare till studien är docent Christina Samuelsson, Institutionen för Klinisk och 

Experimentell medicin (IKE). 

Studiens övergripande syfte är att identifiera välfungerande och mindre välfungerande 

strategier i samtalet. Detta kan i sin tur förbättra anhörig-/närståendesamtal på 

logopedmottagningar.  Vi skulle vilja filma dig vid några tillfällen i anhörig-

/närståendesamtal.  

I samband med projektet kommer vi även att intervjua dig om anhörig-

/närståendesamtal. Du kan när som helst under datainsamlingen avbryta deltagandet i 

studien. 

Vi kommer att studera filmerna och transkribera det som sägs för fortsatta analyser. 

Endast de av oss som är direkt engagerade i forskningen kommer att ha tillgång till 

materialet. Alla uppgifter om deltagarna avidentifieras och deltagarna kommer att ges 

kodnamn som genomgående kommer att användas i studien. Resultatet kommer att 

redovisas i en magisteruppsats vid Linköpings Universitet, som publiceras via e-press. 

Resultatet kan eventuellt komma att publiceras i vetenskapliga artiklar. 

 

Vi svarar gärna på frågor som rör studien: 

 

Emelie Höglund    Lisa Jansson  

Tel: 073xxxxxx   Tel: 073xxxxxx 

E-post:  xxxxx@student.liu.se E-post: xxxxx@student.liu.se 
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Handledare: Christina Samuelsson 

E-post: xxxxxxxxxxxx@liu.se 

 

Logopedens namn:…………………………………………… 

Tel:............................................................................................ 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i studien 

”Logopeders samtal med närstående- en samtalsanalys”. 

Jag har förklarat målsättningen med undersökningen för deltagande patient och i 

vilken utsträckning denne ska delta. Jag är införstådd med att patienten har rätt att 

avbryta inspelningen om denne önskar. (Kryssa i rutan vid samtycke) 

 

 

Jag godkänner även att inspelningarna får användas vid presentationen av den färdiga 

uppsatsen, där endast personer som är involverade i examinationen deltar. (Kryssa i 

rutan vid samtycke) 

 

 

Jag godkänner att datainsamlingen sparas i minst fem år, endast de som är direkt 

involverade i forskningen kommer att ha tillgång till materialet. (Kryssa i rutan vid 

samtycke) 

 

 

Jag godkänner att korta sekvenser kan komma att visas vid redovisning av studien 

samt i mindre forskargrupper. (Kryssa i rutan vid samtycke) 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Deltagarens namnteckning   Ort och datum   
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Bilaga 5. Medgivandeblankett för närstående till person med afasi 
 

Medgivandeblankett för närstående till person med afasi 

 

Logopeders samtal med närstående - en samtalsanalys 

 

Hej! 

Vi heter Lisa Jansson och Emelie Höglund och läser termin sju på 

Logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Till vår magisteruppsats kommer vi 

att genomföra en studie som handlar om hur logopeder i Sverige samtalar med 

närstående till en person med afasi samt identifiera mindre välfungerande och 

välfungerande strategier i samtalet. Vår studie är en del av större forskningsprojekt. 

Handledare till studien är docent Christina Samuelsson, Institutionen för Klinisk och 

Experimentell medicin (IKE). Vi kommer att filma dig i samtal med logoped. 

Studien syftar till att öka kunskapen om hur man kan identifiera kommunikativa 

strategier vid anhörig-/ närståendesamtal. Detta kan i sin tur förbättra dessa samtal på 

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

det får några konsekvenser för din närståendes logopedkontakt. 

Vi kommer att lyssna och titta på filmerna och anteckna det som sägs för fortsatta 

analyser. 

Endast de av oss som är direkt engagerade i denna forskning kommer att ha tillgång 

till materialet. Alla uppgifter om dig avidentifieras och du kommer att ges ett 

kodnamn som genomgående kommer att användas i studien. Resultatet kommer att 

redovisas i en magisteruppsats vid Linköpings Universitet, som publiceras via e-press. 

Resultatet kan eventuellt komma att publiceras i vetenskapliga artiklar. 

 

Vi svarar gärna på frågor som rör studien: 

 

Emelie Höglund    Lisa Jansson  

Tel: 073xxxxxxx   Tel: 073xxxxxx 

E-post:  xxxxx@student.liu.se E-post: xxxxx@student.liu.se 

 

Handledare: Christina Samuelsson 
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E-post: xxxxxxxxxxxx@liu.se 

 

Deltagares namn: …………………………………………………… 

 

Personnummer: ……………………………………………………... 

 

Jag har läst igenom ovanstående information och vill gärna delta i studien 

”Logopeders samtal med närstående - en samtalsanalys”. Ansvarig logoped har 

förklarat målsättningen med undersökningen för mig och i vilken utsträckning jag ska 

delta. 

Jag är medveten om att jag kan avbryta undersökningen utan att det på något sätt 

påverkar min behandling. 

Jag godkänner även att inspelningarna får användas vid presentationen av den färdiga 

uppsatsen, där endast personer som är involverade i examinationen deltar. (Kryssa i 

rutan vid samtycke) 

 

 

Jag godkänner även att inspelningarna får användas vid presentationen av den färdiga 

uppsatsen, där endast personer som är involverade i examinationen deltar. (Kryssa i 

rutan vid samtycke) 

 

 

Jag godkänner att datainsamlingen sparas i minst fem år, endast de som är direkt 

involverade i forskningen kommer att ha tillgång till materialet. (Kryssa i rutan vid 

samtycke) 

 

 

Jag godkänner att korta sekvenser kan komma att visas vid redovisning av studien 

samt i mindre forskargrupper. (Kryssa i rutan vid samtycke) 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Deltagarens namnteckning   Ort och datum	  

	  

	  

	  

	  


