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Group Intervention for People with Aphasia and their 

Significant Other 

Aphasia is a collective term for acquired language disabilities. The symptoms occur most 

often in people who have suffered a stroke. People who have acquired some form of aphasia 

often experience that their communicative abilities have been strongly limited after the onset, 

which can lead to significant social restriction. The psychological factors that are affected 

concern cognition and emotion, social structures and relationships, for example personal 

relationships, professional life or education. Consequently, the psychosocial consequences of 

aphasia are related to how the condition affects every day life, and the ability to interact with 

the social environment. Today, intervention for people with aphasia is typically carried out 

individually, and group intervention or significant other- and relative inclusion are viewed as 

secondary complements to the individual treatment. 

In the present study, a form of intervention where people with aphasia and their significant 

others take part, learn communicative strategies, and are given personalized councelling, is 

examined. The intervention was based on the method Supporting Partners of People with 

Aphasia in Relationships and Conversation (SPPARC). The aim of the intervention in the 

present study was to strengthen communication in everyday life and make it more effective. 

The intervention took place during a five week period and was carried out in two different 

group settings; one couple based, and one group based. These group settings were then 

compared to each other. Both concepts were evaluated positively by the participants. 

Therefore it seems as both settings are appropriate, but depending on the participants’ 

expectations of the intervention, and their psychosocial needs, one of them may be preferred 

over the other, on an individual basis. 

The result of the present study indicates that there is a psychosocial need to include significant 

others or relatives of people with aphasia in intervention. An increased awareness of 

communicative strategies that were presented during the intervention was noted among 

participants, for instance the use of gestures and prompting. The participants’ evaluation of 

the intervention period suggests that it primarily has functioned as a platform for sharing 

experiences, and that it has served its purpose in the psychosocial sense. However, the 

participants stated that the intervention probably would be more beneficial if it were offered at 

an earlier stage after onset. 



  

Keywords: Aphasia, intervention, partner supported communication, communication 
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Sammanfattning 

Afasi är ett samlingsbegrepp för förvärvade språkstörningar. Symptomen förekommer i högst 

utsträckning hos personer som drabbats av en stroke. Personer som drabbats av någon typ av 

afasi upplever ofta att deras kommunikativa förmåga i hög grad begränsats efter insjuknandet, 

vilket kan leda till stor eller mycket stor social inskränkning. De psykologiska faktorer som 

påverkas rör kognition och emotion, sociala strukturer och relationer, exempelvis personliga 

relationer, yrkesliv eller utbildning. Därmed relateras de psykosociala konsekvenserna av 

afasi till hur tillståndet påverkar vardagslivet och förmågan till att interagera med den sociala 

omgivningen. Idag sker intervention för personer med afasi individuellt och gruppintervention 

eller anhöriginkludering ses som sekundära komplement till den individuella behandlingen.  

I föreliggande studie undersöks en form av intervention där personer med afasi och deras 

anhöriga gemensamt får ta del av kommunikativa strategier och tilldelas individanpassade 

råd. Inspiration har hämtats från den befintliga anhöriginkluderande metoden SPPARC. Målet 

med interventionen var att den vardagliga kommunikationen skulle stärkas och effektiviseras. 

Interventionen skedde under en fem veckor lång period och utförts i två olika konstellationer; 

ett par och en mindre grupp. Gruppkonstellationerna har sedan jämförts med varandra. Båda 

koncepten utvärderades positivt av deltagarna. De förefaller därmed vara tillämpbara båda 

två, men beroende på deltagarnas förväntningar och psykosociala behov kan något av 

koncepten föredras på ett individuellt plan.  

Resultatet av föreliggande studie indikerar att det finns ett psykosocialt behov av att inkludera 

anhöriga till personer med afasi i intervention. En ökad medvetenhet hos deltagarna noterades 

gällande flera av de kommunikativa strategier som behandlades under interventionens gång, 

bland annat gestikulering och prompting. Deltagarnas utvärdering av perioden tyder på att 

interventionsperioden framför allt fungerat som ett forum för samtal kring afasi och 

kommunikation och att den har tjänat sitt syfte i psykosocial bemärkelse. Deltagarna uppgav 

dock under utvärderingen att interventionen är bäst lämpad som en tidig insats efter personen 

med afasis insjuknande.  

 

Nyckelord: afasi, intervention, partnerstödd kommunikation, kommunikationsstrategier, 

Conversation Analysis, SPPARC 
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1. Inledning 
 

Afasibehandling i enlighet med den sociala modellen har under de senaste decennierna blivit 

mer belagd. Kliniker bör utefter detta synsätt sträva efter att skapa konkreta lösningar för 

kommunikativa hinder i patientens direkta vardag, samtidigt som språkträning utförs. Genom 

att kartlägga de situationer som kräver mest av patientens kommunikativa förmåga kan 

intervention riktas till just de situationerna. Anhöriga är ofta de som i högst utsträckning 

interagerar med patienten i samtal. Att inkludera dem i intervention kan därmed vara 

fördelaktigt, då de genom en ökad medvetenhet kring samtalsstruktur, kommunikation och 

afasi kan stötta patientens kommunikation genom diverse hjälpstrategier i vardagliga samtal. I 

föreliggande studie undersöks en form av intervention där personer med afasi och deras 

anhöriga gemensamt får ta del av kommunikativa strategier och tilldelas individanpassade 

råd. Målet med interventionen är att den vardagliga kommunikationen ska stärkas och 

effektiviseras. Interventionen sker under en fem veckor lång period och utförs i två olika 

konstellationer; ett par och en mindre grupp. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Afasi 

Afasi är ett samlingsbegrepp för förvärvade språkstörningar. Symptomen kan uppträda i 

samband med skador i delar av hjärnan på grund av trauma eller sjukdom. Vanligast 

förekommer det hos personer som insjuknat i stroke, men även tumörsjukdomar eller andra 

neurologiska sjukdomar kan orsaka afasi (Brookshire, 2007). Symptombilden är 

mångfacetterad och individuell beroende på skadelokalisation (Simmons-Mackie, King & 

Beukelman, 2013), och kan inkludera en stor varietet av impressiva och expressiva språkliga 

nedsättningar.  

Personer som drabbats av någon typ av afasi upplever ofta att deras kommunikativa förmåga i 

hög grad begränsats efter insjuknandet, vilket kan leda till stor eller mycket stor social 

inskränkning. Parr (2001) beskriver att vanliga psykosociala konsekvenser av afasi är 

depression, sänkt självkänsla och stigmatisering. Relationen till familj och vänner förändras 

genom den omfördelning av roller som nedsättningen orsakar. Är individen i arbetsför ålder 
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kommer insjuknandet att påverka arbetssituationen, vilket även det ger konsekvenser ur social 

synpunkt (Parr, 2001). 

 

2.1.1 Afasi och psykosocial påverkan  

Psykosociala faktorer kan definieras som en blandning av psykologiska och sociala faktorer. 

De psykologiska faktorerna anspelar på kognition och emotion, medan de sociala faktorerna 

relateras till sociala strukturer och relationer, exempelvis personliga relationer, yrkesliv eller 

utbildning. Därmed relateras de psykosociala konsekvenserna av afasi till hur tillståndet 

påverkar vardagslivet och förmågan till att interagera med den sociala omgivningen (Blom-

Johansson, 2012). 

 

Det har i flera undersökningar påvisats att personer med afasi (PMA) ofta upplever 

nedstämdhet eller depression över sitt tillstånd (Turner & Whitworth, 2006; Simmons-Mackie 

et al., 2013). Fenomenet kan yttra sig på flera sätt; frustration, ensamhet och isolering, eller 

upplevelsen av att vara en börda för de närstående. Med anledning av den stora variationen av 

kommunikativt behov bland människor är dessa tillstånd inte länkade till en viss 

svårighetsgrad gällande afasin. Även personer med lättare former av afasi kan uppleva stor 

social inskränkning på grund av tillståndet om vederbörande sedan innan har särskilda 

kommunikativa behov. Detta kan exempelvis gälla lärare eller föreläsare som yrkesmässigt 

behöver kommunicera i större utsträckning, eller personer med en större social krets som de 

inte kan interagera med på samma vis som innan insjuknandet (Blom-Johansson, 2012). 

 

Någonting annat som också kan påverka PMA psykosocialt är att nedsättningen är osynlig, 

något som kan resultera i att kommunikationspartners missbedömer personens språkliga 

förmågor och samtalar med en PMA utan att ta hänsyn till personens begränsningar. Även 

motsatt problematik förekommer. PMA blir då inte själv tilltalad i samma utsträckning som 

hen blir talad för, om omgivningen istället överdriver de språkliga bristerna (Simmons-

Mackie et al., 2013). 

 

2.1.2 Intervention riktad till personer med afasi i Sverige 

Afasi kan inte botas, men genom behandling kan de negativa konsekvenserna av tillståndet 

reduceras. Tidigare fokuserades afasirehabilitering till att endast behandla den språkliga 

nedsättningen. Idag anses en helhetsbedömning av PMAs livssituation vara nödvändig för en 
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fullgod intervention, vilken därmed även inkluderar funktionell kommunikation, miljöfaktorer 

och psykosociala faktorer (Blom-Johansson, 2012). Synsättet går i linje med den sociala 

modellen, som innebär att nämnda faktorer är nyckeln för att PMA och deras anhöriga ska 

kunna ges intervention som påverkar deras vardagskommunikation på ett positivt sätt 

(Simmons-Mackie, King & Beukelman, 2013).  

 

Wilkinson (2010) hävdar att afasin är som mest framträdande i vardagskommunikationen och 

att de negativa konsekvenser som tillståndet medför koncentreras i vardagliga samtal med 

anhöriga. Studier pekar också på att anhöriga till personer med kroniska nedsättningar i hög 

grad påverkas negativt av deras anhöriges insjuknande gällande social situation och psykiskt 

välmående. Detta föreslås även angå anhöriga till PMA (Glozman, 2004). Simmons-Mackie 

med kollegor (2013) hävdar att intervention därmed bör konstrueras på ett sätt som speglar 

PMAs vardag och att insatserna därmed fokuseras till de områden som PMA specifikt 

behöver insatser kring. 

 

Olika metoder som bygger på att inkludera anhöriga i intervention har framtagits och 

studerats, exempelvis Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and 

Conversation (SPPARC) (Lock, Wilkinson, Bryan, Maxim, Edmundson, Bruce & Moir, 

2001) och Supporting Communication for people with Aphasia (SCA) (Kagan, 1998). 

Metoderna har också påvisat goda resultat i studier och används i klinisk verksamhet i bland 

annat Storbritannien och USA (Blom-Johansson, 2012). Blom-Johansson (2012) föreslår i sin 

avhandling att anledningen till varför metoderna inte spridits och tillämpats kliniskt i Sverige i 

lika stor utsträckning skulle kunna vara verksamheters brist på resurser.  

 

2.1.3 Gruppintervention 

Traditionellt sker den huvudsakliga språkliga träningen i intervention riktad till personer med 

afasi individuellt. En träningsform där PMA möts för språklig träning i grupp ses ofta som ett 

komplement till traditionell individuell träning, men kan också utgöra en majoritet av den 

träning som ges (Elman & Bernstein-Ellis, 1999). Det finns ett flertal områden där individuell 

träning inte är fullgod. Exempel är då PMA själv ska använda och automatisera tränade 

strategier i mindre tillrättalagda sociala sammanhang för att nå fram med budskap och 

överbygga negativt inverkande miljöfaktorer. För detta ändamål, samt för uppbyggande av 

självförtroende i kommunikativ kompetens, kan gruppintervention vara en lämplig metod 
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(Elman & Hoover, 2013). För klinikern finns en varietet av sätt att stödja kommunikationen 

hos PMA på. Vanligtvis sker detta genom SCA-strategier, vilket innebär att samtalspartnern 

genom strategierna fungerar som en språngbräda och ett stöd för PMA (Simmons-Mackie et 

al., 2013). Det är också om möjligt att utbilda nära anhöriga i SCA-strategier.  

 

2.2 Samtalsanalys 

Samtalsanalys, Conversation Analysis (CA), är ett teoretiskt ramverk som etablerades i slutet 

av 1960-talet av Schegloff, Jefferson och Sacks (1977). Samtalsanalys innebär studium av 

samtal; en systematisk analys av människans vardagliga samtal satt i vardaglig miljö. Det är 

viktigt att poängtera att samtalsanalys inte enbart tittar på tal, utan tal i interaktion (Hutchby 

& Wooffitt, 2008). Ett samtal är enligt ramverket en gemensam aktivitet mellan minst två 

personer, där kommunikationspartnerna samarbetar för att få en gemensam förståelse för 

samtalets kärna (Garrod & Pickering, 2004). 

 

För kartläggning och utvärdering av kommunikationen mellan personen med afasi och dess 

partner kan CA användas (Lock et al., 2001). Social interaktion och kommunikation är 

multimodala processer. För att analysera och förstå processerna måste flera modaliteter tas i 

beaktande. Förutom språklig information behöver även kroppsspråk, turtagning och pausering 

noteras för att medräknas i analys (Goodwin & Heritage, 1990). En transkription som utförs i 

enlighet med CA-principer innehåller alltså även subtila strategier och processer, något som 

ger en ingående bild av den sociala interaktionen och dess beståndsdelar i ett samtal 

(Goodwin & Heritage, 1990). 

 

2.2.1 Turtagning 

Inom CA studeras bland annat hur deltagarna gemensamt uppnår en förståelse i interaktionen 

i ett samtal genom att skapa sekvenser av turer. Organisationen av turtagning är en 

grundläggande komponent för att ett samtal ska fungera (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). 

Ett samtal mellan två personer är uppbyggt av en stor mängd talturer. En tur kan bestå av 

exempelvis ljud som hmm, ord som ja eller nej, eller av en eller flera meningar (Norrby, 

2014).  

 



5 

 

2.2.2 Reparation 

Reparation är ett fenomen som uppstår i samtal, det riktar sig till problem som skapar 

missförstånd, så som felsägning eller att samtalspartnern inte uppfattar det som talaren säger. 

Det finns olika typer av reparation. Den vanligaste är självreparation. Talaren rättar då sig 

själv när ett fel uppstår. Självreparation ses som den minst ansiktshotande formen av 

reparation och är således den som ofta föredras över andra typer (Schegloff, Jefferson & 

Sacks, 1977). Reparation kan också ske genom att en annan talare går in och korrigerar den 

första talarens yttrande om denne märker att ett fel uppstår. Många gånger är det ett mycket 

ansiktshotande fenomen för talaren då den pågående turen blir avbruten av samtalspartnern. 

Gemensam reparation kan också förekomma. Då genom att samtalets deltagare gemensamt 

reparerar ett yttrande. Det rör sig då ofta om att den ena talaren vädjar om hjälp från 

samtalspartnern då talaren exempelvis inte finner ett ord (Norrby, 2014). 

 

2.2.3 Överlappande tal 

Överlappande tal förekommer ofta i anslutning till turbytesplats när två eller flera 

samtalsdeltagare börjar tala samtidigt. Ofta är det inte fråga om en kamp att få ordet eller 

dominans i samtalet, utan är en felbedömning av var den pågående turen slutar. Det sker i 

allmänhet mycket spontant och är ett tecken på en avspänd samtalssituation (Norrby, 2014). 

 

2.2.4 Icke-verbal kommunikation 

Inom modern CA använder sig av videoinspelat material för att analysera interaktion i ett 

samtal, vilket medför att det som inte yttras verbalt är av stort intresse för att göra en så 

korrekt analys av samtalet som möjligt (Norrby, 2014).  Icke-verbal kommunikation spelar 

stor roll i en vanlig konversation. I det inkluderas ögonkast, intonation, ansiktsuttryck och 

gester. Icke-verbal kommunikation har traditionellt setts som en emotionell typ av interaktion, 

exempelvis leende eller beröring. Emellertid behöver icke-verbal kommunikation inte enbart 

ses som ett emotionellt och socialt verktyg i interaktionen mellan människor, utan kan också 

fungera som ett verktyg för att till exempel rikta direkt uppmärksamhet till ett objekt genom 

att exempelvis peka i en riktning (Håkansson & Westander, 2013).  
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2.2.5 Prompting 

Det finns flera sätt att stötta vid ordfinnandeproblematik genom strategier där ledtrådar, 

prompting, ges i olika former. PMA kan då få den hjälp som behövs för att själv plocka fram 

ordet som söks. Långsiktigt kan stöd i form av prompting ge en mer effektiv lexikal 

återkoppling till framplockning av ett ord (Abel, Schultz, Radermacher, Willmes, & Huber, 

2005). Fonologisk och lexikal prompting är exempel på sådana strategier som ofta används. 

Fonologisk prompting innebär att samtalspartnern ger PMA ett eller flera av de initiala ljuden 

i ordet för att PMA ska lyckas plocka fram ordet. Vid semantisk promting ges beskrivande 

ledtrådar runt det föremål eller koncept som söks (Hickin, Best, Herbert, Howard & Osborne, 

2002). 

 

2.3 SPPARC 

En interventionsmetod som är sprungen ur den sociala modellen och intervention som 

inkluderar anhöriga är Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and 

Conversation (SPPARC) (Lock et al., 2001). Metoden bygger på att klinikern tillsammans 

med en PMA och dess partner eller anhöriga kartlägger den befintliga kommunikationen dem 

emellan och utvecklar strategier i syfte att i så hög grad som möjligt effektivisera den (Lock et 

al., 2001). För att få en ingående bild av kommunikationen och deltagarnas sociala 

interaktion, vilket är nödvändigt för att individualisera tekniker och strategier, sker 

videoinspelningar av parets kommunikation, vilka analyseras genom CA. 

Videoinspelningarna upptas med fördel i deltagarnas hem, då det är av vikt att materialet som 

analyseras påvisar deltagarnas vardagliga kommunikation på ett så autentiskt sätt som möjligt 

(Lock et al., 2001). 

 

Genom CA möjliggörs en kartläggning av parets kommunikation. Genom det kan 

förbättringsområden påvisas, men även situationer och strategier som fungerar bra kan 

diskuteras i intervention och förstärkas. Tre huvudområden ingår i analysen; reparation, 

turtagning samt initiering av samtalsämne, men även andra fenomen som observeras kan 

medtas i diskussion (Lock et al., 2001).  

 

Intervention planeras sedan utifrån de fallgropar samt styrkor i deltagarnas kommunikation 

som noterats i analysen. Aspekter att ta hänsyn till kan vara om deltagarnas roller i relationen 

till varandra är av annan art än innan PMAs insjuknande, exempelvis att partnern till PMA 
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tagit mer av en lärarroll. Även kartlagda situationer då deltagarna stöter på hinder i 

kommunikationen som resulterar i någon typ av konflikt bör tas i beaktande. Interventionen 

delas in i steg som är utformade för att deltagarna ska upptäcka mönster i den individuella 

kommunikationen. Exempel på mönster kan vara strategier som paret utvecklat för att hantera 

de svårigheter som kommunikationen ställs inför efter PMAs insjuknande. PMA och hens 

anhöriga får möjlighet att reflektera över dessa och försöker med hjälp av klinikern identifiera 

och prova olika strategier för att överbygga kommunikativa hinder (Lock et al., 2001).  

 

2.4 Sammanfattning bakgrund 

Forskning tyder på att afasi är ett tillstånd som kan orsaka en stor negativ förändring i den 

insjuknades och deras anhörigas psykosociala tillvaro. Intervention för PMA idag ges framför 

allt genom individuella sessioner hos logoped och gruppintervention ses som ett sekundärt 

komplement. Anhörigas inklusion i interventionen är ofta sparsam, trots att forskning visar att 

nedsättningen påverkar även dem i hög grad (Glozman, 2004). Behandlingsmetoder som 

lägger vikt vid att inkludera anhöriga har framtagits, exempelvis den brittiska metoden 

SPPARC (Lock et al., 2001).  

 

3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med föreliggande studie är att genomföra en interventionsperiod i gruppkonstellation 

med personer med afasi (PMA) och deras partner för att se om någon effekt av att rikta 

interventionen till båda parterna kan noteras. Interventionen hämtar inspiration från den 

befintliga, partnerinkluderande och CA-baserade metoden SPPARC.   

 

3.1 Frågeställningar 

 Har interventionen gett någon upplevd effekt angående kommunikationen mellan 

personen med afasi och dennes partner? Hur yttrar sig i så fall denna? 

 Vilka strategier använder sig paren av innan respektive efter interventionsperioden?  

 Har interventionen påverkats av gruppens konstellation? Hur yttrar sig i så fall detta? 
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4. Metod 
 

4.1 Deltagare 

Rekrytering av deltagare till studien skedde genom att förfrågan skickades ut till befintliga 

studentdrivna språkstimuleringsgrupper givna av Studieförbundet Vuxenskolan, riktade till 

personer med afasi. Informationen gavs ut åt deltagarna i afasigrupperna under tillfällen då de 

normalt samlas. Detta skedde såväl muntligt och genom alternativa kommunikationssätt, som 

via utförliga informationsblad. Informationsbladen och samtyckesblanketter lämnades ut (se 

bilagor 1, 2 och 3) och personerna uppmanades diskutera ett eventuellt deltagande 

tillsammans med sina berörda kommunikationspartner. 

 

Initialt skedde informationsgivning enbart i afasigrupper på en specifik ort. Av nio par som 

givits information visade enbart ett par intresse för deltagande i studien. Då gensvaret att delta 

i föreliggande studie var lågt i afasigrupperna vidgades rekryteringen.  

 

Ytterligare en afasigrupp kontaktades på annan ort. Genom muntlig och skriftlig information 

samt genom alternativa kommunikationssätt tillfrågades afasigruppens deltagare vid ett 

tillfälle få gruppen normalt samlades, varpå två intresseanmälningar samt samtyckesblanketter 

senare kunde samlas in. Inklusionskriterium för deltagande i studien var att personen med 

afasi samt dess kommunikationspartner använde svenska som förstaspråk. 

 

I föreliggande studie deltog tre par där en part har afasi; tre män med afasi samt deras fruar. 

Samtliga par har levt tillsammans i mer än 20 år. Samtliga PMA har en pågående 

logopedkontakt. Eftersom rekryteringen skett i två olika orter i sydöstra Sverige beslutades det 

att genomföra interventionen i två grupperingar, av praktiska skäl. För att skydda deltagarnas 

identitet har avidentifiering skett genom att deltagarnas namn bytts ut mot pseudonymer 

genom hela föreliggande rapport. De beskrivningar av PMAs symptombilder som återfinns i 

tabell 1 är hämtade från observationer som gjorts av studieförfattarna under 

interventionsperioden och är inte baserade på någon språklig utredning. 
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Tabell 1. Beskrivning av deltagare 

 Deltagare 

under pseudonym 

Tid sedan 

insjuknande (år) 

Språkliga nedsättningar utifrån observationer 

inom ramen för studien 

 

Grupp 1  

 

 

Lasse och Siv 

 

 

7,5 

 

Måttlig impressiv nedsättning, framför allt i samtal i 

grupp. Uttalade ordmobiliseringssvårigheter, använder 

ofta stereotypa fraser.  

 

 

Grupp 2 

 

 

Ragnar och Birgitta 

 

 

 

Stig och Elisabeth 

 

 

2,5 

 

 

 

3,5 

 

Måttlig impressiv nedsättning med viss 

minnespåverkan. Uttalade ordmobiliseringssvårigheter, 

använder ofta utfyllnadsord.  

 

Ingen märkbar impressiv påverkan. Telegramtal med 

inslag av ekolali.  

 

 

4.2 Genomförande 

4.2.1 Inledande intervju 

Interventionsperioden föregicks av att en intervju av semistrukturell karaktär (se bilaga 4) 

utfördes med respektive deltagande par i deras hem. Till skillnad från kvantitativ 

datainsamling, där undersökarens syfte är att testa en given hypotes genom att ställa specifika 

frågor, är en kvalitativ intervjumetodik utformad för att undersöka subjektiva 

upplevelser angående ett fenomen.  Medan kvantitativa datainsamlingsformer, som 

exempelvis givna enkäter, kan ge en demografisk bild av patienter med en särskild 

symptombild, kan ett kvalitativt tillvägagångssätt ge information om hur det är att leva med 

det specifika tillståndet och hur det påverkar individen (Low, 2012). Syftet med den inledande 

intervjun var att paret tillsammans skulle ges möjlighet att ingående beskriva hur 

kommunikationen dem emellan fungerade i vardagen. Dessutom kunde de beskriva huruvida 

afasin påverkat deras förmåga att interagera med varandra. 

 

För att möjliggöra vidare analys av deltagarnas utlåtanden upptogs en ljudinspelning vid varje 

intervju. Intervjutillfällenas tidsåtgång var 20, 40 och 60 minuter. Variationen av längd 

bedöms inte ha påverkat informationens värde. 

                   

4.2.2 Interventionsperiod 

Interventionen bestod av fem 90 minuter långa sessioner, spridda över en femveckorsperiod. 

Interventionen bygger på de steg som inkluderas i SPPARC, men har i föreliggande studie 

modifierats för att passa studiens syfte. Varje session delades upp i två arbetsperioder med en 



10 

 

mellanliggande paus på cirka tio minuter. Sessionerna videoinspelades för att vidare kunna 

analyseras i fråga om deltagarnas kommunikation samt metodens utformning. Inledning av 

interventionsperioden för grupp 2 skedde med en och en halv veckas förskjutning i 

förhållande till grupp 1. Detta har resulterat i att en del variation av ordningsföljd av de 

ingående momenten har förekommit, men grupperna har likväl behandlat samma moment 

under periodens gång. Interventionen för grupp 1 skedde i parets hem, medan 

interventionsperioden för grupp 2 förlades i en konferenslokal. I tabell 2 beskrivs 

interventionsupplägget kortfattat. 

 

Tabell 2, beskrivning av interventionsupplägg 

Tillfälle Grupp 1 Grupp 2 

 

1 

 

Presentation av kommunikation och afasi. 

Grundläggande information om kommunikation i 

relation till afasi. Tematiska frågor diskuteras efter 

delmoment. 

 

 

Presentation av kommunikation och afasi. 

Grundläggande information om kommunikation i 

relation till afasi. Tematiska frågor diskuteras efter 

delmoment. 

 

 

2 

 

Samtalsstruktur 
Presentation av samtalsstruktur, valda delar 

aktuella för interventionsperioden (turtagning, 

överlappning, reparation). Filmsekvenser som paret 

spelat in i hemmiljö visas och diskuteras i 

perspektiv av samtalsstruktur. 

 

 

Kommunikativa strategier och samtalsstruktur 
Fördjupning kring alternativ kommunikation. 

Presentation av samtalsstruktur, valda delar aktuella för 

interventionsperioden (turtagning, överlappning, 

reparation). Filmsekvenser som spelats in i 

interventionsrummet diskuteras i perspektiv av 

samtalsstruktur. 

 

 

3 

 

Kommunikativa strategier och kommunikativ 

uppgift 
Fördjupning kring alternativ kommunikation. 

Uppgifter ges där paret turas om att icke-verbalt 

beskriva vanliga substantiv som delas ut i bildform. 

 

Filmvisning med diskussion, kommunikativa 

uppgifter 
Filmsekvenser som spelats in i interventionsrummet 

visas och diskuteras i perspektiv av samtalsstruktur. En 

kommunikativ uppgift ges där paren turas om att icke-

verbalt beskriva vanliga substantiv som delas ut i 

bildform. Kommunikativ uppgift med fokus på 

vardagssituationer berördes i form av rollspel. 

 

 

4 

 

Filmvisning med diskussion och kommunikativ 

uppgift 

Parets film som spelats in i hemmiljö visas och 

diskuteras i perspektiv av samtalsstruktur och 

kommunikativa strategier. Kommunikativ uppgift 

med fokus på vardagssituationer berördes i form av 

beskrivande övning. 

 

 

 

Filmvisning med diskussion 
Respektive pars film som spelats in i hemmiljö visas 

och diskuteras i gruppen i perspektiv av samtalsstruktur 

och kommunikativa strategier. 

 

5 

 

Sammanfattning och utvärdering 

Filmen Livet med afasi – en film om hur man kan 

kommunicera vid afasi visas och diskuteras. 

Interventionsperioden sammanfattas och paret 

utvärderar tillsammans. 

 

Sammanfattning och utvärdering 

Filmen Livet med afasi – en film om hur man kan 

kommunicera vid afasi visas och diskuteras. 

Interventionsperioden sammanfattas och paren delas 

upp för utvärdering, personerna med afasi för sig och 

de anhöriga för sig. 
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4.2.3 Tillfälle 1 

Inför första tillfället förbereddes en presentation via Powerpoint. Presentationens syfte var att 

introducera begreppet kommunikation för paren och visa på att det är en mångfacetterad term 

som innefattar mer än verbala uttryck. Delbegrepp som presenterades var roll- och 

ansvarsfördelning i kommunikation, samt alternativa kommunikationssätt som skriftspråk, 

bildspråk, kroppsspråk, symbolspråk, mimik och intonation. Mellan varje delområde ställdes 

frågor kring temat för att uppmuntra till diskussion och fördjupning. 

 

Andra delen av presentationen behandlade afasi och dess relation till kommunikation. 

Inledningsvis definierades begreppet afasi, dess etiologi och symptombild. Även hjärnans 

förmåga till återhämtning och plasticitet berördes. De deltagande paren uppmanades till att 

spela in videosekvenser av deras vardagliga kommunikation fortlöpande under hela 

interventionsperioden. Paret i grupp 1 spelade under periodens gång in material på ungefär 60 

minuter, medan paren i grupp 2 spelade in 30 minuter var. 

 

4.2.4 Tillfälle 2 

Målet för det andra interventionstillfället var att introducera samtalsanalytiska begrepp. 

Begreppen tillämpades sedan för analys av de videoinspelningar av parens vardagliga 

kommunikation som fanns tillgängliga vid föreliggande tillfälle. En presentation av begreppen 

taltur, överlappning samt reparation genomfördes och exemplifierades. Av hänsyn till PMA 

hade presentationen utformats i såväl textform som bildform med rubriksättning. Vidare 

spelades valda sekvenser av videoinspelningarna upp, varpå paren ombads analysera sin egen 

kommunikation genom att använda de begrepp som behandlats för att förklara eventuella 

observerade fenomen. 

 

Planeringen som beskrivs ovan var gemensam för båda grupperna. En modifiering av 

Powerpoint-presentationen skedde inför mötet med grupp 2. Ett avsnitt som behandlade 

alternativa kommunikationssätt lades till, då CA-analys av inspelat videomaterial uppdagade 

kommunikativa situationer i deltagarnas vardag, för vilka riktad intervention med alternativ 

kommunikation kunde bli aktuell. Konkreta strategier eller hjälpmedel kopplade till 

kommunikativa uttrycksformer exemplifierades och diskuterades generellt, men även utifrån 

parens egna behov och huruvida någon av formerna var aktuella för dem. 
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4.2.5 Tillfälle 3 

Vid tredje tillfället introducerades grupp 1 inledningsvis för avsnittet angående alternativ 

kommunikation, medan en kortare repetition av detsamma skedde i grupp 2. För att vidare 

konkretisera alternativ kommunikation och därmed medvetandegöra deltagarna om bruket av 

icke-verbal kommunikation hade en övning utformats i syfte att låta paret upptäcka de 

alternativa kommunikationssätt som diskuterats. Bilder på vanliga substantiv utgavs växelvis 

till deltagarna, varpå substantivet beskrevs på ett icke-verbalt sätt. Ritblock, pennor samt 

bokstavstavla fanns tillgängligt under hela övningen och användning av gester uppmuntrades. 

 

Ytterligare en övning introducerades för grupp 2. Deltagarna fick i uppgift att parvis utföra 

rollspel kring givna situationer i nära koppling till vardagen. Detta fick ske genom både verbal 

och icke-verbal kommunikation. 

 

Båda grupperna analyserade videoinspelningar som gjorts av respektive pars vardagliga 

kommunikation utifrån de fenomen som berörts under tidigare tillfällen. De videosekvenser 

som analyserades av grupp 1 var inspelade i parets hem, medan sekvenserna som analyserades 

i grupp 2 hade spelats in i den lokal som interventionen utgick ifrån. 

 

4.2.6 Tillfälle 4 

Tillfälle 4 bestod för grupp 2 enbart av analys av sekvenser ur videoinspelningar som gjorts i 

parens hemmiljö med efterföljande diskussion. Detta gjordes med utgångspunkt från 

videoinspelningarna samt CA-transkriptioner. 

 

Under tillfället som hölls med grupp 1 skedde analys av videoinspelningar initialt, men 

sessionen övergick sedan även till en kommunikativ övning som utgick från samma material 

som användes för det rollspel som grupp 2 utförde under tillfälle 3. 

 

4.2.7 Tillfälle 5 

För att sammanfatta och avrunda interventionen inleddes det avslutande interventionstillfället 

med att en filmvisning. Filmen som användes har utvecklats vid Göteborgs universitet (Livet 

med afasi – En film om hur man kommunicerar vid afasi, youtube.com). Filmen sammanfattar 

de teman som berördes under interventionsperioden med fokus på kommunikation. Ett pars 

upplevelser hur det är att leva med afasi behandlas även i filmen. Efter filmvisningen 

https://www.youtube.com/watch?v=2LEVnSUNaCs
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diskuterade grupperna filmens innehåll utifrån egna erfarenheter samt utifrån de teman som 

behandlats genom interventionens gång. 

 

Som ett avslutande moment fick paren utvärdera vad de hade tyckt om interventionsperioden. 

En anpassad utvärderingsform användes (se bilaga 6). Givna skalor som sträckte sig mellan 

bra - dåligt samt bättre än innan interventionen - sämre än innan interventionen placerades ut 

på ett bord, varpå deltagarna uppmanades att placera ut textkort som representerade de olika 

delmomenten som interventionen bestått av.  I grupp 1 utvärderade det deltagande paret 

gemensamt utifrån den anpassade utvärderingsformen. I grupp 2 utvärderade PMA 

gemensamt med en av studiens författare, medan fruarna utvärderade interventionsperioden 

muntligt med studiens andra författare på annat håll utan det anpassade materialet. Deras 

utvärdering skedde under ljudupptagning medan övriga utvärderingar videoinspelades. 

        

4.2.8 Avslutande intervju 

När interventionsperioden avslutats genomfördes ytterligare semistrukturerade intervjuer (se 

bilaga 5), vilka ägde rum i respektive deltagande pars hem. Tidsåtgången per intervju sträckte 

sig mellan 20 – 30 minuter. Enbart ljudinspelningar upptogs vid tillfällena. 

 

4.3 Material 

Det material som användes under interventionsperioden var en laptop, på vilken Powerpoints 

samt deltagarnas egna videoinspelningar visades. Videoinspelningar upptogs med en Sony 

Handycam HRD-CX320E. Ljudupptagning vid intervjuer upptogs med hjälp av en Microtrack 

II M-Audio ML12-138A0. Informationsblad om kommunikation framställdes och lämnades ut 

till de deltagande paren. Övningsmaterial utformades även för den kommunikativa övningen i 

form av kort föreställande olika föremål och vardagssituationer (se bilaga 7). 

 

4.4 Etiska överväganden 

De film- och ljudfiler som upptagits och använts genom studien har under processen lagrats på 

lösenordsskyddade datorer. All data har behandlats konfidentiellt och enbart studiens 

författare samt handledare har kunnat ta del av materialet. Efter avslutad arbetsprocess lagras 

materialet sedan hos Logopedprogrammet vid Linköpings universitet i minst fem år. 
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5. Resultat 

 

Genom analys utifrån interventionsfilmerna, deltagarnas egna videoinspelningar samt 

intervjuer redovisas de olika kommunikativa strategier som diskuterades och berördes 

tillsammans med de deltagande paren i följande avsnitt. 

 

5.1 Reflektion kring turtagning  

Vid det inledande tillfället av interventionsperioden berördes grundläggande 

kommunikationsbegrepp, bland annat turtagning. Även rollfördelning i form av sändare och 

mottagare nämndes med syftet att medvetandegöra deltagarna att även mottagaren, det vill 

säga den som lyssnar, har en lika betydande roll för samtalet som den som talar. Begreppet 

turtagning fördjupades under interventionstillfälle 2. Fenomenet liknades vid byggklossar och 

att alla deltagare i ett samtal bidrar med sina klossar för att bygga vidare på samtalet. Det 

talades kring vikten av att respektera varandras turer och att personer med 

ordfinnandeproblematik ibland behöver väntas ut för att de ska ges möjlighet att själva lägga 

ut sin kloss.  

I grupp 1 berättade Lasse att han tyckte att det var svårt med talturer. Han upplevde att andra 

runt omkring honom hade svårt att avgöra om han fortfarande talade, speciellt när Lasse hade 

svårigheter att finna ord. 

 

Citat 1 

LS: Logopedstudent, L: Lasse  

LS:  Är det svårt för dig att visa att ”nu har jag lagt min byggkloss här 

nu” 

L:  Ah just det 

 

Diskussionen som citat 1 är hämtat ifrån berörde hur omgivningen kan missta sig och tolka 

Lasses tystnad då han sökte ord för att han avslutat sin tur. Lasse menade han att han i de 

situationerna kunde känna sig avbruten i sin bearbetning av vidare formulering.  

 

Under tredje tillfället i grupp 2 studerades en utvald sekvens ur Ragnars och Birgittas film. 

Fokus lades bland annat på att Birgitta gav Ragnar mycket tid och utrymme att finna de ord 

som han sökte. 

 



15 

 

Transkription 1 

B: Birgitta, R: Ragnar 

17. B: men om vi ställer en annan fråga då (.) jag frågar 

med tanke på va som står framför dig nu då (.) du ska 

ju fylla 75 år 
18. R: a: just de 
19. B: va tycker du att vi ska göra då 
20. R: ((djup suck)) vi får väl försöka o bju-bjuda på (.) 

nånting= 
21. B: a: 
22. R: på e:hm e:h (.) den förste- e:h den nionde mars 
23. B: nionde mars 
24. R: a:h 
25. B: a:h 
26. R: å:h (2.0) sen de e:((harklar sig)) e: de barna går 

(.) väl ((mumlar)) å: va vi ska göra me ungarna så så 

dom där vardan nej nej lördan e de 
27. B: lördan till (.) våra barn och barnbarn 
28. R: ja 
29: R: ja just de 
 

På rad 20, 22 och 26 i transkription 1 fyller Ragnar ut sin tur med suckar, pauser och 

utfyllnadsljud när han söker efter ord. Han stakar sig även vid några tillfällen. Birgitta ger 

honom den tiden som han behöver för att formulera sig på det sätt han själv önskar. Under 

diskussionen i helgrupp, varifrån citat 2 är hämtat, uttryckte Birgitta att hon förmodligen 

kunde ha väntat ut Ragnar längre under samtalet som filmsekvensen illustrerar. Elisabeth 

uppmuntrade emellertid Birgitta och menade att hon visst hade väntat in Ragnars yttranden.  

 

Citat 2 

B: Birgitta, E: Elisabeth 

B:  Det enda är väl att man kanske ska vänta ytterligare på att få fram 

vad man vill ha sagt till exempel och inte lägga sig i så mycket 

E:  Men jag tycker att du väntade 

 

Vidare i diskussionen kring turtagning och att respektera varandras talutrymme uppgav 

deltagande anhöriga i grupp 2 att de tyckte att det var svårt att avgöra hur länge de ska vänta 

ut sin make innan de ska ingripa i sina mäns talturer. De summerade ämnet med att de måste 

gå på magkänslan när det känns lämpligt att bryta in. 
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5.2 Reflektion kring reparation 

Reparation är en vanlig komponent i all slags kommunikation, särskilt i kommunikation med 

personer som har afasi. Följande transkriptionsutdrag är ett exempel på direkt reparation, en 

vanligt förekommande form som återfanns i samtliga deltagande pars transkriptioner. 

Följande utdrag (transkription 2) är hämtat från en videosekvens som spelats in hemma hos 

Stig och Elisabeth där de diskuterar kring sitt boende.  

 

Transkription 2 
St: Stig, E: Elisabeth 

03. St: säger du om vart hus 

04. E: ah om vårt hus 

 

Strategin presenterades under första interventionstillfället i syfte att generera tankar och 

diskussion kring hur en kommunikationspartner bör agera i samtal med PMA när ett yttrande 

blir en problemkälla. Reparation knöts då också an till de övriga kommunikativa fenomen 

som diskuterats; turtagning och överlappning. Deltagarna i grupp 2 uppgav själva i 

diskussionen att de känner igen fenomenet. 

Citat 3 

LS: Logopedstudent, R, Ragnar, B: Birgitta 
LS: Känner ni igen det där [med reparation], att man kan behöva fylla i 

ord och så. 
Alla: Ja, absolut, mm. 
LS: Det kanske till och med är [vanligt]. 
R: Ja så är det nog. 
B: Tycker du det, att det behövs ((skratt)) 
R: Jaa 
B: Jo det händer ju. Och ibland fyller du i åt mig också när jag inte 

kommer på orden. 
 

I diskussionen som uppstod i grupp 2 (citat 3) blev det tydligt att den vanligaste reparationen 

som fruarna använde sig av i vardagen var att försöka fylla i ord som faller bort i PMAs 

yttrande. Om det i situationen inte varit uppenbart vilket ord som PMA har sökt har fruarna 

fortsatt att gissa, varpå två utfall varit möjliga; att hon gissat rätt ord och att samtalet fortgått, 

eller att PMA ger upp. Ofta har denne då också förmedlat att det inte var någonting viktigt 

som han ville berätta. 
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Transkription 3 är ett utdrag ur en av de tidigare videoinspelningar som grupp 1 gjorde i sitt 

hem. Det illustrerar det ovan beskrivna fenomenet då PMA ger upp, genom Lasses sökande 

efter ett namn, parets oförmåga att komma vidare samt hur Lasse - efter att ha avbrutit ämnet - 

försäkrar Siv om att det inte var någonting viktigt som han ville förmedla.  

 

Transkription 3 

Si: Siv, L: Lasse 

53. Si: ja (.) ah men det var inte honom du tänkte på 
54. L: nä ((överlapp)) nänänä det var ((pekar)) 
55. Si: nä (2.0) tänker du på nån på sjukhuset 
56. L: nänä längre bort 
57. Si: längre bort 
58. L: ah fram ((pekar)) (1.5) här (.) å så (.) läker dä (.) 

satt  ah äh skit samma ((viftar bort det)) de är ingenting 

titta på det 
59. Si: nämen vad var det det gällde då 
60. L: äh men kommer vem vem vad dom ska göra (2.0) 
61. Si: vad dom ska göra 
62. L: hm de där (.) han torget ((pekar)) han tog upp (.) vad 

heter det () han tog i (.) tavla från (0.5) äh skit samma 
63. Si: ja det här vet jag [inte riktigt] 
64. L:                    [    nä:h    ] 
65. Si: nämen vi måste [   försöka reda ut det Lasse        ] 
66. L:                   [nämen det går inte (.) nej nejnejnej] 
67. Si: är det inget viktigt 
68. L: nej nej nej det är ingen fara 
69. Si: det är inget viktigt 
70. L: absolut inte 
71. Si: nähe okej (.) ska vi släppa det då sålänge 
72. L: ah ja ja 
73. Si: ah okej 

 

Vid analys av inspelat material noterades att samtliga PMA i hög utsträckning vänder sig till 

sina fruar och indikerar att de önskar bli hjälpta med att färdigställa yttrandet. 

Transkriptionsutdrag 4 är en sekvens ur ljudupptagningen som skedde vid den inledande 

intervjun som gjordes i Stigs och Elisabeths hem. 

 

Transkription 4 

LS: Logopedstudent, St: Stig, E: Elisabeth 

01. LS: [] Är det hela tiden eller är det några 

specifika situationer som du inte känner dig bekväm [att 

prata] 
02. St: Ah (.) eh a ((suckar)) du ((tittar på E)) 
03. E: Men vi umgås ju lika mycket med vänner som tidigare det är 

ju ingen skillnad 
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Fenomenet uppkom även i diskussion under första interventionstillfället i grupp 2.  

 
Citat 4 
LS: Logopedstudent, E: Elisabeth, St: Stig, R: Ragnar, B: Birgitta 

B: Många gånger har jag känt såhär att osäkerheten och – ah Ragnar 

som har varit så himla säker på allting förut, du är ju lite osäkrare 

nu, och vill gärna att, ”ta det där du, gör det där du, jag kan inte”.  

LS: [] det är supertröttsamt för den här personen och då kanske man 

helt enkelt ger upp och man säger ”skit samma, det var inte så 

viktigt”. 

E: Så är ju du ganska ofta 

St/R: [skrattar igenkännande och nickar] 

LS:  Ja men visst och det är ju tröttsamt, när det borde gå så här 

automatiskt. [] Istället för att ta sig igenom de där fem minuterna 

som man vet kommer bli framöver så är det enklare att lägga över 

det [på sin partner], så har man hoppat över ett steg. Det är ju så 

tröttsamt, känner ni igen det? 

St:  Ah de e de 

B:  Du brukar ju titta på mig och säger ”säg du”. 

R:  Jo 

 

Den här formen av reparation sker dock inte omedelbart i de flesta fall. Ett vanligt 

förekommande mönster när samtal möter ett problem i form av att PMA förlorar ett ord eller 

tappar tråden är att denne initialt bryter eventuell ögonkontakt och använder utfyllnadsord 

som eh och vad var det nu, innan de återigen söker ögonkontakt med sin 

kommunikationspartner och därigenom ber om hjälp. Mönstret observerades i högst 

utsträckning på videoinspelningar som gjordes tidigare under interventionsperioden, då 

fruarna något mer sällan inväntade PMAs egen signal och gick in i dennes taltur tidigare för 

att reparera yttrandet. Detta var en generell observation som innefattade samtliga deltagande 

par. I transkription 5 kan en reparation noteras där Elisabeth går in och rättar Stigs felsägning. 

 

Transkription 5 

St: Stig, E: Elisabeth 

31. E: ska du på grupp imorgon (.) i gamla stan 

32. St: ah 

33. E: m (2.0) 

34. St: sommartädan 

35. E: på eftermiddan 

36. St: ah 

 
Samtliga fruar har under interventionens gång vid flera tillfällen spontant lyft fram att behovet 

av att reparera PMAs yttranden är ett så vanligt förekommande inslag i 
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vardagskommunikationen, att de har utvecklat egna strategier som de tycker fungerar 

effektivt. Följande citat illustrerar ett exempel på en sådan strategi.  

 

Citat 5 

E: Elisabeth, St, Stig 

E: För i det här fallet hade jag ju lite att gissa på [] men ibland vet jag 

ju inte riktigt vad du menar. Om du börjar prata om någonting nytt 

så att säga, då är det inte sagt att jag vet vad det handlar om. Och 

då kan det ju ta ganska lång tid innan du får fram, men så får du 

fram sen vad du vill prata om. 
St: Ah, ah. 
E: och då brukar jag försöka att, ”säg någonting, vad det handlar om 

på något annat sätt”. 
 

5.3 Reflektion kring överlappande tal 

Överlappande tal var ett samtalsfenomen som presenterades tillsammans med turtagning och 

reparation under det inledande interventionstillfället. Syftet var att deltagarna skulle bli 

medvetna om att det är ett fenomen som förekommer i samtal, eventuellt oftare då ena 

samtalsparten har afasi. Överlappande tal kan ses som ett brott mot turtagningsreglerna. Det 

handlar då om att samtalspartnern går in och tar över PMAs taltur eller reparerar PMAs 

yttrande. 

 

I CA-transkriptionerna av videoinspelningarna markerades överlappande tal ut. Emellertid 

lades inte någon stor vikt vid samtalsregeln vid gruppernas analys av videoinspelningarna. 

Det tydliggjordes i presentationen att överlappande tal kan ske i vilket samtal som helst, men 

att hänsyn till samtalspartners tur måste visas. Diskussionen i grupperna fokuserades heller 

inte på detta fenomen, med anledning av att det inte skedde i så stor utsträckning att något av 

paren fann fenomenet problematiskt. 

 

Trots det begränsade utrymme som fenomenet givits i analys och diskussion kan det ändå 

noteras i transkriptionerna. Följande transkriptionsutdrag är en sekvens tagen ur den första 

videoinspelningen som gjordes av grupp 1 i deras hem.  
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Transkription 6 

Si: Siv, L: Lasse 

01. Si: tycker du att de är okej då att vi ska köpa blommor till 

(.) att vi köper blo- 
02. L: vem e [ de ] 
03. Si:         [tulp]an- när vi ska bort på fredag 
04. L: jasså då ja [då] 
05. Si:               [ah] (.) när vi ska till lindstrands 
06. L:  ah just de (.) a: [>just de just de<] 
07. Si:                     [  på    fredag   ]= 
08. L:  [å:h (1.0) ◦åka◦] 
09. Si: =[då (.) köper vi](.) vi köper tulpaner 

 

Utdraget visar på ett flertal överlappande talturer under ett kortare tidsspann. Den höga 

frekvensen av överlappande tal kunde inte återfinnas i någon annan transkription under 

interventionsperioden hos något av de deltagande paren. Emellertid är det representativt 

gällande fenomenet och kom därför också att användas som exempel i presentationen av 

överlappande tal hos grupp 1.  

 

5.4 Reflektion kring prompting 

Prompting behandlades inte i presentationerna av kommunikation och kommunikativa 

strategier under interventionsperioden. Genom analys av videoinspelningarna som upptagits i 

deltagarnas hem noterades att strategin användes i samtal hos samtliga deltagande par. Det 

blev därmed aktuellt att inkludera prompting i interventionen, medvetandegöra deltagarna om 

vad strategin innebär och diskutera kring hur, när och varför den kan användas. 

 

Under tillfälle 2 i grupp 1 fick Lasse och Siv studera några utvalda filmsekvenser, bland annat 

ett där prompting var huvudfokus. I filmsekvensen som beskrivs i transkription 7 utför paret 

en spontan ordfinnandeövning då Lasse benämner anhörigas namn, vilka han läser i sitt 

kommunikationspass. Ett kommunikationspass syftar till att fungera som ett hjälpmedel för 

PMA i samtal med både kända och okända samtalspartners. De innehåller ofta information 

om afasi och ämnen som är viktiga för PMA såsom intressen och anhörigas namn.  

 

Transkription 7 

Si: Siv, L: Lasse 

29. Si: va heter hon i- 
30. L: l- 
31. Si: va heter din dotter 
32. L: ja vet kan de 
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33. Si: a:h a:h (.) va heter hon 
34. L: a- 
35. Si: de va du som föreslog de namnet 
36. L: ja visst 
37. Si: kommer du ihåg de (.) eva och du 
38. L: va- 
39. Si: a- 
40. L: anna anna 
41. Si: va heter vår son då 
42. L: de e svårare de här 
43. Si: de e svårt (.) de e svårare 
44. L: m: 
45. Si: m: 
46. Si: v- 
47. L: vritta (.) vritta 
48. Si: viktor 
49. L: viktor 
 

I transkriptionen syns tydligt hur Siv stöttar Lasse när han upplever svårigheter att benämna 

namnen. Siv använder sig både av lexikal prompting (rad 31 och 35) samt fonologisk 

prompting (rad 39 och 46). Begreppet prompting presenterades för paret efter att videon 

spelats upp. Siv berättade att det är en strategi som hon emellanåt utnyttjar för att stötta Lasse 

när han har svårt att finna ord. Lasse bekräftade att han upplevde det som en strategi som 

hjälpte honom komma framåt när han inte hittade ett ord. En ökad användning av 

promptingstrategier kunde också noteras i parets filmer som spelades in i den senare delen av 

interventionsperioden. Citat 6 är ett utdrag ur den diskussion som följde filmvisningen.  

 

Citat 6 

LS: Logopedstudent, Si: Siv  

LS: Det här är något som du har märkt att det hjälper när du gör så att 

du ger första [ljudet i ordet]? 
Si: Ah, ah då kommer han liksom på det då.     

 

Under interventionstillfälle 2, 3 och 4 ägnades tid åt att de deltagande paren i grupp 2 fick 

studera videoinspelningar i hemmiljö. Även i denna grupp lades fokus på prompting, i syfte 

att uppmärksamma deltagarna om att det är ett verktyg som kan användas för att stötta Ragnar 

och Stig när de når kommunikativa hinder. Birgitta och Elisabeth bekräftade att de har använt 

sig av prompting även tidigare i viss utsträckning, men att de inte reflekterat närmare över 

dess funktion som stödjande strategi i kommunikationen.  

 

Transkription 8 är ett utdrag ur en videoinspelning som analyserades i grupp 2 där Ragnar 

söker efter ett ortnamn. 
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Transkription 8 

B: Birgitta, R: Ragnar 

35. B: var kommer dom ifrån 
36. R: borlänge o-o: ((suckar djupt)) ((utfyllnads e:h i 8 s.)) 

ja kommer inte ihåg de 
37. R: (4.0) t-stockholm e de i alla fall 
38. B: a:h 
39. R: a: 
40. B: och en- 
41. R: enströmme 
42. B: från ene- 
43. R: eneberg enebyberg 
44. R: a: just de 
45. B: enebyberg m: 
46. R: a: just de 

 

Birgitta använder sig vid ett par tillfällen av fonologisk prompting (rad 40 och 42), vilket 

också hjälper Ragnar att tillslut komma fram till rätt ortnamn. Precis som Siv nämnde i 

diskussionen som uppstod i grupp 1 menade Birgitta att hon nog ofta har utnyttjat strategin 

utan att reflektera över det, vilket kan ses i följande citat. 

 

Citat 7 

B: Birgitta , LS: Logopedstudent   

B:  Ah det har jag också funderat på många gånger, det använder jag 

mig väl av bland sådär. ”Om vi säger bara /aaaa/ [gestikulerar med 

handen och visar ett uthållet /a/] då”. Kan man göra så? 
LS:  Absolut. Det finns ingenting som säger att man inte kan göra så.  

 

Samtliga anhöriga har i diskussion uttryckt en lättnad över att de spontant använt sig utav en 

strategi som föreföll fungera effektivt och som uppmuntrades av studiens författare. 

Prompting framställdes som en strategi där den anhöriga går in och stöttar PMA på ett 

respektfullt sätt, genom att stödja PMA vid kommunikativa hinder utan ta över PMAs taltur.  

 

5.5 Reflektion kring initiering av samtalsämne 

Initiering av samtalsämne var ett fenomen som togs upp under det inledande 

interventionstillfället. Det uppkom i samband med att diskussionen berörde vanliga 

symptombilder vid afasi. Deltagarna, framför allt i grupp 2, berörde ämnet spontant under 

interventionens gång. Fruarna upplevde att deras makar hade en sänkt initieringsförmåga 

gällande samtalsämnen. 
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Transkriptionsutdragen nedan är sekvenser tagna ur en videoinspelning som visar Stig och 

Elisabeth från grupp 2. De samtalar då under tio minuter vid ett bord, men det är enbart 

Elisabeth som initierar nya samtalsämnen. 

 

Transkription 9 

E: Elisabeth, St: Stig 

19. E: sen måste vi leta efter den här nyckeln till postlådan 
20. St: aha (1.0) de vet inte var - 
21. E: nä jag är inte heller säker på att jag har sett den 
22. St: ah nä 

 
---- 

 
43. E: de var en (.) hade tvättstugan också första gången 
44. St: ((skrattar)) 
45. E: jag pratade med ((namn)) som bor i andra trappuppgången 

(.) och hon trodde att ah hon tvättar inte så ofta i 

tvättstugan (.) men hon trodde att sexti grader gick på en 

tretti minuter ungefär (.) 
46. St: aha 

 
---- 

 
68. E: och sen så fick vi ju sms igår (.) att det var fullt på 

teatern den tjugotredje oktober 
69. St: hå: 
70. E: så jag skickade ett sms till ((namn)) om hon kan den 

trettionde oktober (.) men jag har inte fått svar 
71. St: hå (2.0) hä () dåligt det 
72. E: ja men vi får väl ta helgen efter (1.5) det är nog väldigt 

populärt 
73. St: ((nickar)) (3.0) m: näh: ((kliar i pannan och tittar i 

kamera, båda skrattar till)) 
74. E: och sen så får du ta reda på dom här våtrumsskivorna då 

(.) för då kanske så vi inte behöver anlita (.) snickare 

om ((namn)) och du kan fixa det 
75. St: ah 
 

I grupp 1 uttryckte Lasse vid ett flertal tillfällen att han ofta håller tillbaka och inte vågar ta 

plats i samtal genom att exempelvis initiera nya samtalsämnen, se citat 8. Lasse menar att han, 

beroende på situation, känner sig begränsad i sitt talutrymme och att han undviker att vara den 

ledande parten i ett samtal. Genom det riskerar han inte att hamna i ett samtalsämne som inte 

kan slutföras. 
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Citat 8 

L: Lasse, Si: Siv 

L: Svårt för mig ((tar sig på munnen)) kommer inte för mig ((vevar med 

handen)) nu gick de inte. Svårt och få igång ((vevar på nytt med 

handen)) en samman 

Si: Diskussion? 

L: Ah där, svårt jävligt svårt. 

 

Trots att alla deltagande anhöriga upplevde att PMAs initiativförmåga gällande 

kommunikation var sänkt kunde det ändå noteras vid ett par av deltagarnas videoinspelningar 

att PMA tog upp samtalsämnen spontant i filmerna. 

 

5.6 Reflektion kring gestanvändning och intonation 

Vid den inledande intervjun uppgav inget av de deltagande paren att de använde gester som 

strategi i kommunikativa situationer. I de första filminspelningarna som gjordes återspeglades 

detta, då deltagarna i grupp 2 inte använde några gester alls. I grupp 1 gestikulerade Lasse i 

filminspelningen, men sparsamt och ineffektivt. Detta genom att peka ut riktningar på ett 

godtyckligt och generaliserande sätt. Siv i grupp 1 uppgav också vid det inledande 

intervjutillfället att hon i stor utsträckning agerar tankeläsare i samtal med Lasse med 

anledning av detta. 

 

Den inledande presentationen av kommunikationssätt och strategier inkluderade även 

gestanvändning och intonation. Tillfälle för diskussion gavs i samband med presentationen. 

Paren i grupp 2 föreföll inte uppfatta brukbarheten av att inte uteslutande fokusera 

kommunikation till verbala uttryck. Detta skiljde sig från diskussionen som uppstod i grupp 1, 

i vilken båda deltagarna var aktiva. Siv menade att de använt några av de strategier som 

presenterades, men att hon inte tidigare reflekterat vidare över dem som kommunikationssätt. 

Citat 9 illustrerar en bit av diskussionen som uppstod i grupp 1.  

 

Citat 9 

L: Lasse, Si: Siv 

L:  Finns inte mycket att välja på 

Si:  Joho ((gör ritrörelse med fingret på bordet)) rita 

L:  Jo just det så ja 

Si:  Ja du glömmer bort det lite tycker jag. Eller vi kanske gör det, det är 

mitt fel också, men just att man kan rita om det är något! Fast du 
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brukar ju rita fläskbitar så här på benet, då är det lite svårt att veta 

att det är fläsk ((skratt)). 

 

I senare videoinspelningar som gjordes av alla de deltagande paren i hemmiljö noterades att 

samtliga deltagare utnyttjade gester och kroppsspråk i olika utsträckning för att förstärka vad 

de ville ha sagt. Transkription 10 är ett utdrag från den film som analyserades tillsammans 

med deltagarna i grupp 1 under tillfälle 4. Transkriptionen illustrerar hur deltagarna använder 

kroppsspråk för att förstärka och förtydliga yttranden, som troligtvis vore mer svårförståeliga 

om enbart verbala yttranden hade funnits att tillgå. 

 

Transkription 10 

L: Lasse, Si: Siv 

40. L: a: os ja 
41. Si: lasse ja tänkte på (.) träffa du ((namn)) 
42. L: a: en gång ((håller upp ett finger)) 
43. Si: gjorde du de 
44. L: a: (.) o- jävlar h-han[ fötå-] ((drar med handen genom 

sitt hår)) 
45. Si:                         [gråhår]ig [skå- han] va= 
46. L:                                     [ja visst] 
47. Si: =han va alldeles grå 
48. L: a: visst 
49. Si: a:h a: ja vet (.) ja såg ju bara= 
50. Si: =((gör visslande ljud och sveper med fingret))= 
51. L: han ba- han ba- men 
52. Si: =han bara kom o rusa förbi (.) [  borta    ] 
53. L:                               a:h [me- me- men] men då had- 

ja träffat honom (.) så då framme å hälsa på han ((räcker 

fram handen)) 
54. Si: ja va du de 
55. L: visst 
56. Si: a: va kul (.) han känner ju igen dej 
57. L: ja: >o ja o ja o ja o ja< 
58. Si: >m: m:< 

 

Under filmvisningen uppvisade deltagarna en ökad medvetenhet angående sin egen 

användning av gester som kommunikationsresurs, genom att aktivt spegla de gester som 

användes i sekvensen och verbalt bekräfta effekten som förstärkningen hade i deras 

kommunikation. Den mest märkbara förändringen gällande gestanvändning noterades i grupp 

2, som inte använde gester alls under de första videoinspelningarna.  
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Interventionen berörde inte intonation och röst i någon större utsträckning utöver den 

presentation som gjordes vid första tillfället. I anslutande diskussion nämnde dock Stig att han 

hade märkt att rösten påverkats av hans insjuknande, citat 10. 

 

Citat 10 

LS: Logopedstudent, St: Stig 

LS: ((Presenterar intonation via powerpoint)) 

St: ((Nickar medhållande))  

LS: Tycker du [Stig] att det är svårare att få till en stark röst? 
St: Ah, det är det. 
LS: Är det någonting som du känner tydligt, att det är en förändring 

sedan du blev sjuk? 
St: ((nickar)) Ah, det är det. 

 

5.7 Reflektion kring skrift och symbolspråk 

Med anledning av parens olika förutsättningar gällande användandet av skriftspråk har denna 

typ av kommunikativ strategi behandlats i olika utsträckning i grupperna. Samtliga deltagare 

med afasi hade motorisk påverkan i höger arm och upplevde därmed en begränsad förmåga 

till att själva använda skrift då de alla var högerhänta, men de fann även att läsförmågan var 

påverkad i olika hög grad. Under den inledande intervjun med paret i grupp 1 framkom det att 

Lasse givits ett kommunikationspass, där framför allt namn och enstaka ord som beskrev hans 

intressen fanns nedtecknade. Paret ansåg att kommunikationspasset fungerade som hjälpresurs 

för dem, men att det användes med sparsamhet. Under intervjutillfället kunde Lasse genom 

kommunikationspasset uppvisa kompetens i läsning av enstaka ord, medan två- eller 

flerordsmeningar var utmanande. Således kunde kommunikationspasset inkluderas i planering 

av intervention riktad till Lasse. Vid intervjutillfället framkom det också att Lasse vid enstaka 

tillfällen använder sig av att rita för att stötta upp sitt tal. Siv menade att det inte skedde ofta 

och att de ofta glömde bort att utnyttja papper och penna. Emellertid tycker de båda att det är 

en bra strategi när de väl använder den. 

 

Ingen av deltagarna i grupp 2 hade givits kommunikationsböcker. Ragnar uppgav under 

intervjutillfället att han läser rubriker i tidningen samt lånar böcker på biblioteket som 

anpassats med större text. Han menade emellertid att han själv undviker skrift, med undantag 

av korsordslösning, vilket oftast sker tillsammans med Birgitta. Stig nämnde inte läsförmåga 

eller skrift under intervjutillfället. 
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Skriftspråk och att rita som alternativt kommunikationssätt presenterades vid första 

interventionstillfället, men ämnet upptogs inte i diskussion av grupp 2. I grupp 1 gav detta 

mer gensvar och genererade en del reflektioner. Siv menade att både hon och Lasse glömmer 

bort att använda kommunikationspasset, trots att det ligger nära tillhands, men att det är ett 

effektivt hjälpmedel när det används. Inget av de deltagande paren använde ritstrategi eller 

skrift i någon av de videoinspelningar som gjordes. Lasse och Siv använde emellertid 

kommunikationspasset under ett par sekvenser. 

 

Vid tillfälle 2 i grupp 1 tittade Lasse och Siv på en filmsekvens från en av sina 

videoinspelningar. Lasse satt med sitt kommunikationspass och försökte benämna 

familjemedlemmar i boken. Citat 11 är hämtat ur den anslutande diskussionen som rörde 

filmvisningen.  

 

Citat 11 

Si: Siv, L: Lasse 

Si:  Och du jobbar på med den boken, du gör ju det ibland. 

L:  Ah just det 

Si:  Sitter och klurar och läser och försöker i den. Den var ju bra på det 

sättet att du fick den. 

 

Diskussionen runt videosekvensen utmynnade i att Lasse uppmuntrades till att använda sitt 

kommunikationspass för att peka på den personen som han ville benämna istället för att 

försöka benämna personen vid namn, då det är något som Lasse upplevt som svårt. 

 

Den kommunikativa övningen som utgjorde tillfälle 3 gav olika gensvar i grupperna. Samtliga 

deltagare var engagerade i uppgiften men i olika grad, något som föreföll stå i samband med 

de anhörigas ingående relation till alternativa kommunikationssätt. Birgitta och Elisabeth 

tyckte att det var bra med alternativa kommunikationssätt för att stötta upp talet men att de 

inte såg att det var relevant för något av paren i grupp 2. Exempel på denna diskussion 

återfinns i citat 12.  

 

Citat 12 

LS: Logopedstudent, St: Stig, E: Elisabeth 

LS:  Är det någonting som du skulle tycka var jobbigt, om det låg framme 

ett litet block eller någonting. 

St:  Nä, det behöver inte 
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LS:  Nä. För då kan man ju klottra lite och visa en bild, skriva ja och nej 

och sådär. [Man] kan använda [det] på olika sätt. 

St:  Ah, det kan den. 

E:  Fast det klart för att få fram ett sånt här ord som vaktmästare, blir 

ju svårt, eller hur? 

LS:  Jo absolut, det kan vara en utmaning, och då kanske det inte räcker 

med penna och papper. Man kanske behöver- 

E:  och då blir det mer att jag liksom gissar vidare. 

 

Elisabeth tyckte att det var enklare att gissa sig vidare än att Stig försökte visa med papper 

och penna vad det var han menade. Elisabeth menade att de strategier som hon och Stig har 

utvecklat sedan Stigs insjuknande var tillräckligt effektiva för att de ska ha en fungerande 

vardagskommunikation. Att använda skrift utöver detta skulle då bli överflödigt. 

 

Paret i grupp 1 uppvisade mot slutet av interventionsperioden en ökad medvetenhet i 

reflektioner runt den kommunikativa övningen. Siv upplevde det som hjälpsamt att be Lasse 

rita för att effektivare komma fram till ett specifikt ord. Hon uppgav att hon kände sig mer 

motiverad att lägga fram papper och penna lättillgängligt för att uppmuntra Lasse att utnyttja 

strategin mer framöver. Siv konstaterade också att hon själv skulle kunna använda sig utav 

skrift för att till exempel lämna meddelanden till Lasse när hon ska ut och göra ett ärende. 

Lasse bekräftade att han förstod allt vad frun hade skrivit under övningens gång. 

 

5.8 Utvärdering 

Utvärderingen inleddes i samtliga grupper med en öppen frågeställning om vad de hade 

uppskattat mest under interventionen. I gruppen som bestod av PMA i grupp 2 menade 

deltagarna att transkriptionerna som hade utgivits i samband med filmvisningarna hade varit 

värdefulla för att förtydliga de fenomen som diskuterades. PMAs fruar uttryckte att de 

framför allt hade uppskattat att få repetera och diskutera begreppet afasi, särskilt i samband 

med kommunikation och de alternativa kommunikationssätt som kan användas. I grupp 1, där 

det deltagande paret utvärderade tillsammans, menade Siv att hon hade värdesatt 

parkonstellationen och upplever att interventionsperioden fungerat som en bekräftelse på att 

de kommunikativa strategier som paret använder i vardagen är bra. Lasse gav sitt medhåll till 

detta. Vidare ställdes ytterligare en öppen fråga, angående förbättringsområden och sådant 

som fungerat mindre bra i interventionen. Deltagarna i samtliga grupper svarade då att de inte 

kunde erinra sig något särskilt som kunde ha gjorts annorlunda. 
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Angående de presentationer som gjordes under de inledande tillfällena menade fruarna i 

grupp 2 att informationen varit relevant, men att den inte varit helt ny för dem. PMA menade 

att presentationens utformning genom användningen av bild och text varit hjälpsam och att 

den förtydligat det som diskuterats. I grupp 1 uppgav Lasse samma sak och beskriver att 

bilderna gjort att han kunnat följa med under presentationerna och att han genom det inte känt 

sig exkluderad från diskussionen.  

 

Samtliga deltagare uppger att filmerna har varit ett bra verktyg för att förstå sin egen 

kommunikation, men att det varit praktiskt svårt att filma själva i hemmet. I grupp 2 tyckte 

både PMA och deras fruar att det varit särskilt utmanande att få filmsekvenserna att spegla ett 

naturligt samtal dem emellan. Lasse pratade i grupp 1 om att det hade varit svårt att applicera 

de termer som presenterats på filmerna och att diskutera kring dem, vilket till stor del berodde 

på att filmerna hade ett högt tempo.  

 

De praktiska övningar som gjorts utvärderades som mycket behjälpliga av grupp 1. Siv 

uppgav att de varit en aha-upplevelse för paret, framför allt gällande den praktiska nyttan som 

alternativ kommunikation kan ha i många situationer. PMA i grupp 2 menade båda att 

övningarna var överflödiga för dem själva, men att de trodde att deras fruar uppskattat att få 

prova på alternativa kommunikationssätt. Både Ragnar och Stig tyckte att deras respektive 

hade visat en större insikt angående den problematik som den språkliga nedsättningen medför 

och att mer hänsyn tagits till detta. Fruarna angav i utvärderingen att övningarna upplevts som 

roliga och en källa till skratt, samt att det varit en välkomnad variation i 

interventionsupplägget.  

 

Samtliga deltagare i grupp 2 uppgav att tempot absolut inte hade varit för högt, tvärtom tyckte 

båda PMA att det ibland varit för långsamt. Paret i grupp 1 ansåg att interventionens upplägg 

och tidsåtgång kring momenten varit lagom, men att vissa delar av presentationerna kunnat 

göras i något långsammare tempo. Deltagarna i grupp 2 menade att interventionsmomentens 

svårighetsgrad varit på en bra nivå, medan Lasse i grupp 1 tryckte på att det ibland varit svårt 

att tillämpa den nya informationen med begrepp och termer i anslutning till filmvisning. 

 

På frågan om hur parkonstellationen upplevts i grupp 1 svarade Siv att det varit uppskattat att 

i lugn och ro ha fått diskutera och arbeta, och att interventionen verkligen känts riktad till 

dem. Gruppkonstellationen utvärderades också som positiv av deltagarna i grupp 2. PMAs 



30 

 

fruar ansåg att gruppens storlek varit optimal eftersom de trodde att deras makar hade upplevt 

interventionen som svårare om fler hade deltagit. Fruarna tyckte att det varit en mycket 

positiv upplevelse att ha ett annat par att diskutera och dela erfarenheter med, något som även 

PMAs diskussion och utvärderingen vittnade om. Angående hur det hade upplevts att 

genomgå en interventionsperiod tillsammans med sin partner var PMA mycket positiva och 

menade att de båda känt att fruarnas förståelse och hänsynstagande till de språkliga 

svårigheterna ökat efter att ha arbetat tillsammans. Bland annat beskrev de att både Elisabeth 

och Birgitta hade börjat använda gester oftare i vardaglig kommunikation.  

 

Någonting som samtliga deltagare uppgav var att interventionen inte påverkat deras vardag på 

ett markant sätt, men att de börjat tänka mer kring kommunikation och alternativa 

kommunikationssätt. Fruarna i både grupp 1 och 2 var tydliga med att de alternativa 

kommunikationssätt som presenterades nog inte var aktuella för dem. De upplevde att de 

tillsammans med PMA redan hunnit utveckla många strategier för en fungerande 

vardagskommunikation. Undantaget var att Siv menade att hon upptäckt att penna och papper 

i hög grad fungerade effektivt för henne och Lasse i olika situationer. Även 

kommunikationsboken uppgavs ha använts mer.  

 

Fruarna i grupp 2 uttryckte att alternativa kommunikationsstrategier säkert var användbara i 

många situationer, men att det nog inte var aktuellt för dem att nyttja dem i deras vardagliga 

kommunikation. Anledningen till det förefaller vara att paren redan upplever sig ha utvecklat 

goda strategier för att upprätthålla en god vardagskommunikation. De hade vid flera tillfällen 

uttryckt att den typ av intervention som erbjöds snarare hade varit aktuell i ett tidigare skede 

efter deras partners insjuknande, då det hade givit dem verktyg för att snabbare utveckla 

strategier som fungerade för dem. Även Siv i grupp 1 ansåg att interventionen nog skulle ha 

givit bättre resultat om den erbjudits i närmare anslutning till Lasses insjuknande. Hon tyckte 

ändå att hon genom interventionen fått upp ögonen för en del alternativa kommunikationssätt, 

som exempelvis användandet av kommunikationspass eller papper och penna.  

 

5.9 Sammanfattning resultat 

I sammanställningen av de observationer som gjorts gällande de fenomen som beskrivits ovan 

finns inga belägg för att interventionsperioden har förändrat de deltagande parens 

kommunikativa miljö. Emellertid har utvärderingen av interventionsperioden till stor del varit 
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positiv, framför allt att arbeta tillsammans som par alternativt i grupp har upplevts som 

värdefullt.  

Trots att deltagarna uppger att deras vardagskommunikation inte påverkats nämnvärt tyder 

vissa uttalanden på att en liten förändring angående de anhörigas attityd kring afasi har 

förändrats. I grupp 2 nämner PMA att deras fruar tar mer hänsyn i samtal och att de använder 

mer gester i kommunikativt syfte. Fruarna uttryckte att de har uppskattat att få bekräftelse på 

att deras användning av prompting är bra, något som utmynnat i en ökad medvetandegrad 

angående detta och en större säkerhet i användningen av prompting.  

 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I interventionsperiodens initiala skede var samtliga deltagare inställda på att kommunikation 

var något som skedde verbalt. De strategier som presenterades var inte okända för deltagarna, 

men användes i liten utsträckning, eller inte alls, som kommunikativa hjälpstrategier. Vid 

situationer där PMA inte kan uttrycka sig verbalt kan kommunikationen bli ineffektiv om 

andra medel att uttrycka sig på inte erbjuds. Att fruarna upplevde att 

vardagskommunikationen fungerade bra hemma beror med stor sannolikhet på att de har haft 

tid att själva se vilka strategier som fungerar och vilka som inte gör det, detta i stark 

anknytning till de kontexter där paren befinner sig. 

Trots att deltagarna genom hela interventionsperioden visade intresse och engagemang i de 

olika momenten var det också tydligt att de inte var beredda att göra förändringar i sin 

kommunikativa miljö. Under presentationerna mottogs informationen med medhåll och 

kommentarer angående att många av de olika strategierna eller kommunikationssätten var 

självklara delar i samtal, men att de inte reflekterat vidare kring begreppen förut. I de filmer 

som spelades in i deltagarnas hem och transkriberades för analys märktes inte detta, då 

strategier som gestikulation eller användning av penna och papper brukades i mycket liten 

utsträckning. Även om de deltagande paren själva ansåg att de klarar sig bra på att enbart, 

eller i mycket stor utsträckning, kommunicera verbalt så skulle alternativa 

kommunikationsstrategier mycket väl kunnat ha varit gynnsamma för samtliga par i 

situationer då PMA inte finner ord. Det skulle kunna effektivisera parens kommunikation och 
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göra processen att finna rätt ord mindre energikrävande för PMA (Simmons-Mackie et al., 

2013). 

I grupp 2 kunde en förändring gällande användningen av gester observeras, då paren 

gestikulerade mer under de filmer som spelades in i mitten av interventionsperioden. Den 

noterade förändringen kan dock ha orsak i att de första videoinspelningarna gjordes i det rum 

där interventionen skedde. Inspelningarna upptogs därmed utanför deltagarnas vardagliga 

miljö och kan eventuellt visa på en inte helt representativ bild av deras vardagliga 

kommunikation. Emellertid uppgav PMA i grupp 2 spontant under utvärderingen att både 

Elisabeth och Birgitta använde gester i högre utsträckning än innan interventionsperiodens 

start, något som ändå kan tyda på en ökad medvetenhet angående alternativa 

kommunikationsstrategier. 

De inledande videoinspelningarna vittnade om att alla deltagande fruar innan 

interventionsperiodens början tog hänsyn till PMAs talturer. De gav PMA utrymme att 

formulera ett yttrande, men de var också beredda att stötta genom prompting (Abel et al., 

2005) eller genom förslag på svar. Vid visningar av videoinspelningar reflekterade deltagarna, 

i både grupp 1 och grupp 2, mest spontant kring talturer när utrymme för diskussion gavs. 

Diskussionen handlade framför allt om att de tidigt förstått vikten av att invänta PMA i 

samtal, men att det varit svårt för dem att bedöma när och hur länge detta ska ske. Prompting 

noterades även i videofilmer som inspelats av samtliga par, både lexikal och fonologisk 

(Hickin et al., 2002), vilket också tyder på att fruarna redan innan interventionsperioden hade 

för vana att inte överträda PMAs taltur i samtal och att istället ge stöttning. Fruarna 

uppmuntrades till användning av prompting som stöttning i kommunikationen eftersom det 

föreföll fungera i många situationer. En förutsättning för fungerande prompting är att 

samtalspartnern till PMA vet vilket ord som söks. Alltså är det inte tillämpbart i alla 

situationer då ordfinnandeproblematik uppstår, men vid lämpliga tillfällen kan det ändå 

fungera som en lämplig strategi. En ökad användning av promptingstrategier noterades också 

i videoinspelningar som upptogs senare i interventionen av grupp 1. Fruarna i grupp 2 menade 

att de uppskattade att få bekräftelse angående en strategi som de upptäckt själva. 

 

 6.2 Metoddiskussion 

Då en av studiens författare fungerar som ledare för en av de studentdrivna afasigrupper som 

ges av Studieförbundet Vuxenskolan i Linköping var det naturligt att börja rekryteringen av 
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deltagare där. Gensvaret blev mindre än väntat och resulterade i att endast ett par visade 

intresse av att delta. Troligtvis skulle det låga gensvaret kunna bero på att de anhöriga till 

personerna med afasi upplevde att ett deltagande vore ett åtagande som skulle kräva för 

mycket tid och engagemang för att vara intressant. 

 

Rekryteringen i Motala gav bättre resultat, och två intresseanmälningar kunde samlas in. 

Eftersom paret i Linköping också redan hade skrivit på samtycke togs beslutet att frångå den 

tidigare planeringen angående gruppkonstellation. Istället för att genomföra intervention i en 

större grupp, kom interventionen att ske i två grupper, uppdelade mellan Linköping och 

Motala. Det nya konceptet gav studien ytterligare en dimension att diskutera, det vill säga för- 

och nackdelar angående par- respektive gruppkonstellation. Deltagarna vittnade också i 

utvärderingen om att de uppskattade grupperingen med färre deltagare, särskilt angående 

hänsynstagande till PMA och deras möjlighet till att delta i diskussion. 

 

En aspekt kring intervjuprocessen som bör diskuteras är variationen i tidsåtgång, framför allt 

gällande den inledande intervjun. Att skillnaden mellan intervjuerna var 20 till 60 minuter kan 

hävdas vara anmärkningsvärt, emellertid har produkterna av dem inte bedömts vara av olika 

värde. Intervjuformen har varit semistrukturell och frågorna har medvetet formulerats som 

öppna, vilket innebär att parens tolkningar av hur frågorna ska besvaras har varit individuella. 

De deltagande parens olika inställning till intervjusituationen och informationsutgivningen 

förefaller vara det som förkortat eller förlängt intervjutillfället. Trots svarens variation av 

utförlighet har inget av paren nekat till att svara på någon av de frågor eller följdfrågor som 

ställts.  

 

Eventuella nackdelar med en semi-strukturerad intervjumetod kan vara att den som intervjuas 

har möjlighet att välja att undvika att svara på ett förväntat sätt. Därmed undviker personen att 

ge den information som frågeställningen syftade till att utmynna i. Missförstånd kan också 

resultera i att svaren inte går i linje med frågeställningens kärna. Faktorerna är dock inte 

enbart av negativ natur - oväntade svar kan utmynna i data som retrospektivt visats avgörande 

för undersökningens resultat. Det är även av vikt att undersökaren förberett följdfrågor, i det 

fall den intervjuade exempelvis behöver stöttning i att ge mer utförliga svar (Corbin & Morse, 

2003). I det inledande skedet av interventionsplaneringen och planeringen av intervjutillfället 

saknades perspektiv kring vad mötena skulle utmynna i. Frågornas öppenhet resulterade 
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därmed i att en del nyckelämnen, som exempelvis alternativ kommunikation, till viss del blev 

åsidosatta.  

 

Interventionens upplägg är inspirerat av SPPARC, som tagits fram av Lock med kollegor 

(2001), som har modifierats för att passa in i föreliggande studie. Modifikationen av 

ursprungsmetoden består i att även PMA också inkluderas i behandlingsperioden, till skillnad 

från ursprungskonceptet som enbart fokuseras till anhöriga. Det kan vara en ny, gynnsam 

dimension av metoden då det är av stor vikt att parens vardagliga kommunikation ska fungera 

i deras hemmiljö. Då kan det vara fördelaktigt om båda parterna i paret är delaktiga under 

interventionen. 

 

De övningar som genomförts under interventionen utformades för att möta PMAs språkliga 

nivå (se tabell 1), samtidigt som syftet var att de anhöriga skulle få insikt i hur det kan vara att 

ha kommunikativa begränsningar. Momenten mottogs med varierad entusiasm, då de antingen 

upplevdes för enkla och juvenila, eller för komplicerade för deltagare med mer märkbar 

impressiv symptombild. Deltagarnas åsikter bemöttes med öppenhet och syftet med 

uppgifterna förtydligades vid behov, särskilt gällde detta för de anhöriga som upplevdes ha 

andra förväntningar på interventionsperioden än vad som erbjöds. 

 

De tekniska utmaningar som uppstod under interventionsperioden handlade framför allt om 

att deltagarna föreföll känna sig obekväma med hanteringen av videoutrustning och att själva 

utföra videoinspelningar i hemmet. Paret i grupp 1 kunde erbjudas assistens med 

videoupptagning under ett tillfälle, något som var svårare att erbjuda för paren i grupp 2. Inget 

av paren var bekanta med deras smartphones och surfplattors videofunktion. Deltagarna 

instruerades i apparaturens funktioner, vilket möjliggjorde flera inspelningar i hemmiljö.   

 

Utvärderingen utformades på olika sätt i de båda grupperna. I grupp 1 utvärderade Lasse och 

Siv tillsammans, medan Ragnar och Stig för sig och Birgitta och Elisabeth för sig i grupp 2. 

Skillnaderna i utförandet var emellertid inget som verkar ha påverkat utvärderingens innehåll. 

Ett troligt utfall om grupp 2 inte hade delats upp vid utvärderingen hade kunnat vara att 

Ragnars och Stigs åsikter hade hamnat i skymundan, eller att fruarna i viss grad hade fört 

deras talan. 
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6.3 Allmän diskussion 

Samtliga deltagare uppgav i den inledande intervjun att det skulle bli spännande att genomgå 

behandling tillsammans som par. Det framkom tidigt att ingen av de tre deltagande fruarna 

hade känt sig inkluderade i PMAs traditionella afasibehandling på mottagning. En av fruarna 

uppgav i intervjusituation att hon har bjudit in sig själv vid tillfällen hos logopeden för att se 

hur behandling går till. Då har hon observerat sessionen vid sidan av och egentligen inte varit 

delaktig. Den information som utgavs i det tidigaste stadiet av PMAs insjuknande tyckte alla 

tre fruar hade varit svår att ta till sig. 

I föreliggande studie har de olika gruppkonstellationerna inte påverkat deltagarnas syn på 

interventionen i avseende av effektivitet, grupperna har utvärderat perioden på liknande sätt. 

Emellertid har grupperna utvärderat respektive gruppkonstellation positivt och menat att den 

konstellation de befunnit sig i varit gynnsam för dem. Paret i grupp 1 uppskattade att 

interventionen kändes intim och individuell. Deltagarna i grupp 2 tyckte framför allt att det 

varit värdefullt att få möjlighet att dela med sig av erfarenheter och reflektera kring vardagen 

med afasi tillsammans. Vilken typ av konstellation som passar PMA och deras anhöriga 

förefaller därmed vara individuellt och det föreslås vara upp till varje praktiserande logoped 

att göra en bedömning och individanpassa interventionen även angående detta.  

 

6.4 Framtida studier 

Samma studie skulle kunna återskapas i grupp- och parkonstellation för att resultatet ska 

kunna generaliseras. Det vore då av stort värde att fokusera ännu mer till att utföra 

videoinspelningar i deltagarnas hem, för att bilden av deltagarnas vardagskommunikation ska 

bli så representativ som möjligt. Det kunde också vara av intresse att återskapa studien med 

andra patientgrupper, exempelvis personer med dysartri eller demens. 

 

6.5 Slutsats 

Interventionsperioden förefaller ha varit gynnsam för PMA och deras anhöriga ur såväl 

psykosocial som vardagskommunikativ aspekt, om än i mindre omfattning. Behovet av att 

samtala kring kommunikation och afasi med andra personer med liknande erfarenheter 

förefaller ha varit mest värdefullt för deltagarna, men även informationsgivningen har 

uppskattats. Deltagarna har uppvisat en ökad medvetenhet kring kommunikativa 
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hjälpstrategier och att de utnyttjar dem till viss del i vardaglig kommunikation. Emellertid 

hade paren redan utvecklat strategier som de ansåg effektiva för deras kommunikativa vardag, 

vilket indikerar att interventionsformen bör tillämpas i ett tidigt stadie efter insjuknandet. En 

tidig tillämpning av interventionsformen skulle då kunna minska negativa psykosociala 

konsekvenser och krav på att de anhöriga ska ansvara för att utveckla fungerande strategier 

utan stöd från kliniker.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Anpassat informationsbrev 

Gruppintervention för personer med afasi och deras partner  

Informationsbrev  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Hej! 

 

 Vi är två studenter från 

logopedprogrammet på 

Linköpings universitet.  

 

 Vi ska skriva ett examensarbete 

i vår som handlar om afasi. 

 

 

 

 
 

 

 

 Vi vill genomföra en 

gruppbehandling för dig och 

din partner. 

 

 I studien vill vi titta närmare på 

hur du och din anhörige 

kommunicerar med varandra. 

 

 Syftet är att utbilda er i 

partnerstödd kommunikation. 



 

 

 

 

 

 Vi erbjuder en 

behandlingsperiod som består 

av fem tillfällen över fem 

veckors tid. 

 

 Behandlingen planeras att 

äga rum mellan vecka 5 och 

vecka 10, 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 En inledande och avslutande 

intervju kommer att 

genomföras, samt spelas in 

med ljudupptagning. 

 

 Behandlingstillfällena kommer 

att spelas in med videokamera. 

 

 Inspelningarna görs för att vi se 

hur kommunikationen 

utvecklas under behandlingens 

gång.  

 

 

 



 

 

 

 

 Vi kommer även att 

tillsammans med er titta på 

filmerna, för att ni ska upptäcka 

vad som fungerar bra eller 

mindre bra i er kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 Du kan närsomhelst avbryta 

ditt deltagande i studien. 

 

 Ett deltagande i studien är helt 

separerat från din afasigrupp 

och påverkar inte dina övriga 

aktiviteter där. 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. Informationsbrev 

Gruppintervention för personer med afasi och deras partner  

Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går sista året på logopedprogrammet vid Linköpings 

universitet. Vi kommer att skriva ett examensarbete våren 2016 som handlar om 

personer med afasi och deras kommunikation med nära anhöriga. Vi vill 

genomföra en behandling under en period, som riktas till dig med afasi och din 

partner eller nära anhörig. Behandlingen sker i grupp på mellan fyra och sex par 

och syftet är att utbilda er i partnerstödd kommunikation. Det innebär att ni får 

möjlighet att träna på olika strategier som kan förbättra kommunikationen 

mellan er. Vi inbjuder er härmed till att delta i behandlingen.  

 

Vi erbjuder en behandlingsperiod som består av fem tillfällen över fem veckors 

tid. Vi kommer i gruppen utbilda dig och din nära anhörig i att hitta strategier 

som kan förbättra kommunikationen mellan er. Ett deltagande i studien är helt 

separerat från din afasigrupp och påverkar inte dina övriga aktiviteter där. 

Behandlingen planeras att äga rum mellan vecka 5 och vecka 10, 2016. 

 



 

 

Vi vill i vår studie undersöka hur kommunikationen mellan er förändras genom 

de strategier ni får lära er. Därför kommer en inledande och avslutande intervju 

att genomföras, samt ljudinspelas. Detta gör vi för att ni tillsammans ska kunna 

ge en bild av hur ni tycker att er kommunikation fungerar. 

 

Behandlingstillfällena kommer att spelas in med videokamera. Inspelningarna 

görs för att vi i efterhand ska kunna titta på er kommunikation och hur den 

utvecklas under behandlingens gång. Vi kommer även att tillsammans med er 

titta på filmerna, för att även ni ska upptäcka vad som fungerar bra eller mindre 

bra i er kommunikation. Ni som deltar kommer att anonymiseras och 

personuppgifter kommer inte att registreras. Endast de personer som är direkt 

inblandade i forskningen kommer att ha tillgång till de material som spelas in.  

 

Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien innan publicering av 

uppsatsen och de data som rör dig kommer i så fall tas bort från studien. 

Personuppgifter såsom namn och bostadsort kommer inte att publiceras. Endast 

information som är viktig för vår undersökning kommer att dokumenteras i 

uppsatsen. Vårt insamlade material kommer att sparas på logopedprogrammet 

vid Linköpings universitet i minst fem år och kan komma att användas i 

framtida forskning. 



 

 

Om ni har några frågor så är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

Christina Samuelsson. 

 

Agnes de Laval, logopedstudent 

XXXX 

XXX-XXX XX XX 

 

Emilia Dahlin, logopedstudent 

XXXX 

XXX-XXX XX XX 

 

Handledare: 

Christina Samuelsson, leg. Logoped, docent, Logopedprogrammet 

XXXXX 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 

581 83 Linköping 
 

 

 

  

mailto:emida975@student.liu.se
mailto:christina.samuelsson@liu.se


 

 

Bilaga 3.  Samtyckesbrev 

Gruppintervention för personer med afasi och deras partner  

Samtyckesbrev 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att medverka i 

denna studie. Jag är medveten om att jag kan avbryta mitt deltagande 

närsomhelst utan att ange någon orsak. 

 

Deltagares namn …………………………………………………… 

Tel ……………......... 

Deltagares namnteckning  

…………………………………… …………………………………… 

Ort och datum 

………………………………………… 

  



 

 

Bilaga 4. Intervjuguide, inledande intervju 

Intervjuguide 
 

X Teman Alternativa frågor 

  
Om/hur parets relation har förändrat efter 
insjuknandet 
 

 

 Har er relation 
förändrats någonting 
efter att ___ blev sjuk? 
Berätta gärna om det.  
 

  
Gör de samma saker som tidigare, är det 
något som de inte kan göra som de vill göra. 
 

 

 Finns det några 
aktiviteter som ni 
brukar göra 
tillsammans? Berätta 
gärna om dem.  

 Hur har de språkliga 
svårigheterna påverkat 
möjligheterna att 
utföra aktiviteten 
tillsammans? 

 Finns det någonting ni 
skulle vilja göra 
tillsammans men som 
inte blir av? 
 

  
Känns det som att de förstår varandra 
 

 

 Uppstår det 
missförstånd mellan er 
ibland? 

 Hur fungerar det att 
förstå varandra när ni 
samtalar? 

 Hur fungerar det att 
göra sig förstådd? 
 

  
Vad gör de när missförstånd uppstår 
 

 

 Vad gör ni om 
missförstånd uppstår i 
samtal?  

 Har ni några särskilda 
knep som ni tar till vid 
missförstånd? Berätta 
gärna om dem.  

 
 



 

 

  
När fungerar kommunikationen bäst/sämst 
 

 

 Vid vilka tillfällen 
fungerar det bäst att 
prata med varandra? 

 Vid vilka tillfällen 
fungerar det sämst att 
samtala med varandra? 

 Finns det någon särskild 
tid på dagen när 
kommunikationen 
fungerar bra? 

 Finns det någon särskild 
aktivitet då 
kommunikationen 
fungerar bra? 
 

  
Vad har de för förväntningar på 
behandlingsperioden 
 

 

 Vad har ni för 
förväntningar på den 
här 
behandlingsperioden?  
 

 



 

 

Bilaga 5. Intervjuguide, avslutande intervju 

 

Intervjuguide, avslut 

 
 
 
 

 
Har ni mellan våra träffar reflekterat över hur ni 
kommunicerar med varandra i vardagen?  
 
Vad har ni i så fall funderat kring? 
 
Varför har ni funderat kring just det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Har er syn på kommunikation förändrats sedan 
innan behandlingsperiodens uppstart?  
 
I så fall på vilket sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Har er kommunikation förändrats på något sätt 
sedan innan behandlingsperiodens uppstart?  
 
I så fall hur?  
 
Vad beror det på tror ni? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

  

 
Har er kunskap och attityd gällande afasi 
förändrats sedan innan behandlingsperiodens 
uppstart?  
 
I så fall på vilket sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Bilaga 6. Utvärdering, material 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Bättre 

Sämre 

Som innan  

  



 

 

Bilaga 6. Forts. Utvärdering, material 

Bra? 

Dåligt? 

Föreläsningarna? 

Filmerna? 

Övningarna? 

Förväntningar? 

Tempo? 

Svårighetsgrad? 

Att jobba i grupp? 

Att jobba i par? 

Har informationen känts relevant? 

Vardagen? 

Någonting annat? 

  



 

 

Bilaga 7. Förteckning över material till kommunikativa uppgifter 

 

Uppgift 1 

Substantiv (bildkort) 

Uppgift 2 

Vardagssituationer (rollspel, bildkort + text) 

Katt Äta middag 

Hund Gå till tandläkaren 

Hus Boka taxi 

Fotboll Träna på gym 

Banan Klä på sig kläder 

Kaffe Gå ut med hunden 

Äpple Titta på TV 

Byxa Gå på teater 

Strumpor Läsa en bok 

Träd Prata i telefon 

Polisbil Gå på en promenad 

Stol Betala räkningar 

 Köpa en tidning 

 Gå till frisören 

 Lyssna på musik 

 Vara törstig 

 

  



 

 

Bilaga 8. Teckennyckel 

 

(0.0)  Pausering i sekunder 

(.)  Micropaus  

(())  Transkriptörens kommentar 

[Beskrivande uttryck] Transkriptörens tolkning 

[]  Bortklippt material 

[ord] 

[ord]  Överlappande tal 

=  Latching (två turer som smälter ihop med varandra) 

-  Avbruten tur 

Ord  Betonat ord 

Ord  Ord som uttalas tystare än omgivande tal 

<Ord>  Långsammare än omgivande tal 

>Ord<  Snabbare än omgivande tal 

 


