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SAMMANFATTNING 
Varje år drabbas ca 10 000 personer av afasi i Sverige, vilket kan medföra stora 
kommunikativa svårigheter. Kommunikationspartnerträning (KPT) är en behandling 
som hjälper den drabbade och dennes samtalspartner att kommunicera på ett 
funktionellt sätt. Studier visar att KPT är en effektiv behandlingsmetod och i 
Socialstyrelsens reviderade nationella strokeriktlinjer rekommenderas denna metod. 
Föreliggande studie undersöker inter- och intrabedömarreliabiliteten med intraclass 
correlation (ICC) för fem olika bedömningsmaterial för KPT vid afasi. 
Bedömningsmaterialen som jämförts och utvärderats är Measure of skill in supported 
conversation (MSC), Measure of participation in conversation (MPC), och de svenska 
anpassningarna Mått på interaktion i kommunikation (MiK) och Stöd i konversation 
(SiK) respektive Deltagande i konversation (DiK). Studien utforskar också om 
samstämmighetsträning förbättrar interbedömarreliabiliteten samt om det finns något 
samband mellan typ och grad av afasi och interbedömarreliabilitet. Fjorton dyader 
deltog i studien. Analysen genomfördes utifrån filmklipp på cirka 10 minuter där 
deltagarna samtalade om valfritt ämne. Resultaten visade att SiK och DiK hade högst 
interbedömarreliabilitet (ICC > 0,65, p < 0,001). Bedömningsmaterialet med högst 
intrabedömarreliabilitet var MSC för bedömare 1 (0,91, p < 0,001), och MIK för 
bedömare 2 (0,83 p < 0,001). Resultaten i föreliggande studie visade inga signifikanta 
skillnader i interbedömarreliabilitet mellan testning före respektive efter träning av 
samstämmighet. Korrelation mellan typ av afasi och interbedömarreliabilitet kunde 
påvisas för SiK (r = 0,65 p = 0,013). Korrelation mellan grad av afasi och 
interbedömarreliabilitet kunde ej påvisas.  
 
Nyckelord: kommunikationsparterträning, afasi, reliabilitet, MSC, MPC, MIK, SiK, 

DiK 

 

ABSTRACT 
Approximately 10 000 individuals in Sweden are diagnosed with aphasia every year, 
which can result in severe communication difficulties. Conversation partner training 
(CPT) is a treatment that aims to help the person with aphasia and their communication 
partner to have a functional communication. CPT has shown to be an efficient treatment 
and is recommended in the Swedish national stroke rehabilitation guidelines. The 
present study examines the inter- and intra-rater reliability of five different CPT 
assessment materials with intraclass correlation (ICC) for CPT in aphasia. The 
assessment materials evaluated and compared in this study were Measure of skill in 
supported conversation (MSC), Measure of participation in conversation (MPC) and 
the Swedish adaptations Measure of interaction in conversation (MIC/MIK), Stöd i 
konversation (SiK) and Deltagande i konversation (DiK). The study also examines if 
assessment training increases the inter-rater reliability, and also if there is any 
correlation between the type and severity of aphasia and inter-rater reliability. Fourteen 
dyads participated in the study. The analyses are based on 10 minutes long video clips 
where the dyads are having a conversation on an optional topic. The results indicated 
that the assessment materials with the highest inter-rater reliability were SiK and DiK 
(ICC > 0.65, p < 0,001) and the assessment material with highest intra-rater reliability 
was MSC for assessor number one (0.91, p < 0.001) and MIC for assessor number two 
(0.83, p < 0.001). The results also imply that there are no significant differences in inter-
rater reliability between assessments before and after assessment training. Correlation 
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between type of aphasia and inter-rater reliability was found in SiK (r = 0.65 p = 0.013). 
No correlation was found for the variable severity of aphasia and inter-rater reliability. 
 
Keywords: aphasia, communication partner training, reliability, MSC, MPC, MIK, SiK, 

DiK  
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1. Inledning 

Kommunikation är ett brett begrepp som innefattar en människas alla sätt att samspela 
och påverka sin omgivning (Blom Johansson et al., 2015). Förmågan att kunna 
kommunicera med omgivningen är något som lätt tas för givet, innan den förmågan inte 
längre fungerar som tidigare. Plötsligt kan förmågan att kommunicera med 
omgivningen kraftigt försämras på grund av exempelvis en hjärnblödning eller stroke, 
detta kallas för afasi (Ahlsén 2008a). Om en hjärnskada orsakat afasi blir anhöriga till 
den personen en viktig länk till omvärlden (Ferm & Thunberg, 2008). Innan 
samtalssituationen förändrades delades ansvaret för en fungerande kommunikation lika 
mellan samtalspartnerna, men den anhöriga ansvarar nu inte bara för sin egen roll i 
samtalet utan även för personen som drabbats av afasi (Forsberg-Wärleby, 2015).  
 
Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder (Regeringen, 
2008) har alla rätt att på något sätt kunna uttrycka sina önskningar och behov. För att 
kunna uppfylla detta är det viktigt att den anhöriga får möjlighet att lära sig hur man kan 
stötta den drabbade personens kommunikation på bästa sätt. Ett sätt för en anhörig att 
lära sig detta kallas för kommunikationspartnerträning (KPT). En välkänd metod för 
KPT är “Supported conversation for adults with AphasiaTM”, SCATM, där samtals-
partnern tränas i att erkänna och lyfta fram kompetens på olika sätt (Kagan, 1998).  
 
Till SCATM hör två olika bedömningsinstrument: Measure of skill in supported 
conversation (MSC) och Measure of participation in conversation (MPC) (Kagan et al, 
2004). Bedömningar med dessa bedömningsinstrument har visat sig ge olika resultat 
oavsett den kliniska erfarenheten hos personer som genomför bedömningarna (Sorin-
Peters, 2004; Ericsson et al, 2014). I Sverige har man därför valt att omarbeta dessa, 
vilket resulterat i två olika varianter av bedömningsmaterial: Mått på interaktion i 
konversation (MIK) (Saldert et al, 2013) och Stöd i konversation (SiK) respektive 
Deltagande i konversation (DiK) (Jakobsson, 2010).  Syftet med föreliggande studie är 
att bedöma vilket instrument för bedömning av KPT som lämpar sig bäst i klinisk 
verksamhet.  
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2. Bakgrund 
2.1. Kommunikation 

Kommunikation kommer från latinets "communica'tio", vilket betyder ömsesidigt 
utbyte. Kommunikation är en överföring av information mellan människor, djur, växter 
eller apparater (Nationalencyklopedin, 2017). Kommunikation består av olika 
beståndsdelar. Dels kommunicerar vi genom att tala med varandra, dels genom skrift, 
bilder, tecken, kroppsspråk samt gester och mimik. Kommunikation som sker mellan 
personer ansikte mot ansikte är alltså multimodal med tanke på de olika aspekter man 
använder (Ahlsén & Nettelbladt, 2008).  
 
2.2. Afasi 

2.2.1. Definition 
 Afasi är en språkstörning som uppkommer efter en förvärvad hjärnskada. Afasi uppstår 
främst till följd av stroke men kan också orsakas av trauma, tumör eller inflammatoriska 
processer i hjärnan (Ahlsén, 2008a). 
 
2.2.2. Förekomst och klassifikation 
Enligt Afasiförbundet drabbas varje år mellan 8 000 och 10 000 personer i Sverige av 
afasi. Afasi är ett brett begrepp och kan delas in i olika undergrupper, exempelvis med 
avseende på olika språkliga aspekter som pragmatik, semantik, lexikon, gester och 
kroppskommunikation (Ahlsén, 2008a). Det finns olika sätt att dela in och klassificera 
afasi. Två kända indelningar är de enligt Lurias afasiologi och Bostonskolan. Några av 
de vanligast förekommande afasityperna som används kliniskt baseras på Bostonskolans 
teorier: Broca-, Wernicke- respektive global afasi. Dessa är uppdelade utifrån 
skadelokalisation och symptom. Grövre indelningar finns också där man talar om 
främre afasi (vid skador i vänster frontallob), bakre afasi (vid skador i vänster temporal-
, parietal- och occipitallob), och global afasi (både främre och bakre skador).   
 
Främre afasi kännetecknas bland annat av ett mödosamt, långsamt och icke-flytande tal, 
inkorrekt grammatik med avsaknad av funktionsord. Bakre afasi kännetecknas av 
flytande tal, ofta grammatisk korrekt men med omtagningar och omskrivningar, 
substitutioner mm. (Blom Johansson et al., 2015).  
 
2.2.3.  Utredning och bedömning 
Vid språkstörningar efter en förvärvad hjärnskada kan utredning och bedömning ske på 
olika sätt. Gemensamt är att utreda vilka språkliga och kommunikativa funktioner som 
är påverkade och i vilken grad. Detta för att kunna se vilka förutsättningar och 
möjligheter den drabbade har för att kunna kommunicera och fungera i vardagen. De 
tester som används vid utredning och bedömning av afasi grundar sig på olika teorier 
inom psykolingvistik, neuropsykologi och neurolingvistik samt undersökningar som är 
inriktade på kommunikationsförmåga (Ahlsén, 2008b). 
 
Vanliga uppgifter vid bedömning av afasins svårighetsgrad och karaktär är 
psykometriska test. Ett vanligt sådant test är benämning av objekt, repetition av ord och 
meningar, språkförståelse och skrivförmåga. Neuropsykologiska och psykolingvistiska 
test är mer hypotesriktande och baseras på teorier och modeller om språkprocessande. 
Dessa test använder sig av liknande testuppgifter som vid psykometriska test men går in 
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mer på djupet för att försöka fastställa exakt var i den språkliga processen som det går 
fel. Vid undersökningar inriktade på kommunikationsförmågan är det vanligt att 
videofilma patienten och dess anhörige i ett informellt samtal, rollspel eller någon annan 
vardagssituation, för att sedan analysera och bedöma svagheter och styrkor i 
kommunikationen (Ahlsén, 2008a). 
 
2.3.  Kommunikationspartnerträning 

För en person med afasi (pma) blir samtalspartnern viktig för att kunna föra ett samtal 
och kunna kommunicera med sin omgivning. Därmed läggs också stor vikt på hur 
samtalspartnern och pma kommunicerar med varandra. Samtalspartnern kan behöva s.k. 
kommunikationspartnerträning (KPT) för att optimera förutsättningarna för en god 
kommunikationssituation (Hopper et al., 2002). KPT definieras som en intervention 
riktad direkt till samtalspartnern för att förbättra kommunikationen, delaktigheten och 
det psykologiska välbefinnandet hos personen med kommunikativ dysfunktion 
(Simmons-Mackie et al., 2010). I de nya svenska nationella strokeriktlinjerna (2017) är 
KPT en högt prioriterad (prioritet 3) behandling (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Ett flertal studier visar på goda effekter av KPT (Simmons-Mackie et al., 2010; Turner 
& Whitworth, 2006). En duktig samtalspartner som stöttar pma hjälper denna person att 
överkomma barriärer till delaktighet i samtal (Kagan et al., 2004).  
 
2.3.1. Exempel på KPT-program 
Det finns flera olika typer av kommunikationspartnerprogram som är uppbyggda och 
används på olika sätt. Samtliga KPT-program tränar de anhöriga i strategier som 
underlättar samtalet, och målet är att personen med afasi ska få en förbättrad social 
interaktion (Togher et al., 2010).  Exempel på strategier som kan underlätta i ett samtal 
är gester, pauser, skriva ner eller betona nyckelord, rita, bekräfta och sammanfatta (Eide 
& Eide, 2004). Nedan följer några av de vanligaste typerna av KPT-program som 
används.  
 
2.3.1.1 Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation 

program (SPPARC)	
SPPARC utgår från video- eller ljudinspelningar av samtal mellan pma och 
samtalspartnern i hemmiljö på cirka tio minuter. Samtalet transkriberas sedan av 
klinikern för att lättare kunna fånga viktiga aspekter av samtalet, som t.ex. pauser och 
om de ”talar i munnen” på varandra. I SPPARC fokuserar klinikern främst på tre 
områden av samtalet: reparation vid missförstånd, turtagning och ämne. När klinikern 
noterat huvudmönstren för samtalet mellan pma och dennes samtalsparter läggs det upp 
ett träningsprogram som är baserat på tre steg. Första steget är att väcka uppmärksamhet 
kring generella mönster som finns i samtal. Detta för att partnern i steg två ska kunna 
reflektera över hur den själv beter sig i en konversation. Sista steget är att hitta strategier 
för att ändra sitt beteende och därmed underlätta samtalet med pma (Lock et al., 2001). 
 
2.3.1.2 Conversational coaching (CC) 
CC är en samtalspartnerteknik som innebär att båda samtalsparterna får lära sig att 
använda verbala och ickeverbala strategier för att förbättra kommunikationen. Vilka 
strategier som ska användas avgör paret och de får sedan lära sig hur dessa strategier 
kan användas i samtal. Målet med CC är att ge ett alternativt kommunikationssätt att 
förmedla information med och därmed minska frustration och stärka möjligheterna för 
en god kommunikation mellan pma och dennes anhörig (Hopper, 2002). Till skillnad 



 

 9 

från SPPARC, så coachas alltså båda parterna (pma och samtalspartner) i hur de kan 
förbättra samtalet.  
 
2.3.1.3 Supported conversation for adults with aphasiaTM (SCATM) 
En annan välkänd metod för KPT är utvecklad av dr Aura Kagan vid the Aphasia 
Institute i Toronto, Kanada, och kallas “Supported conversation for adults with 
AphasiaTM” (SCATM). I SCATM tränas samtalspartnern i att stötta pma i samtalet genom 
olika samtalsstrategier. SCATM grundar sig på fyra antaganden: 

1. Att samtalet är centralt för kommunikativ tillgänglighet och delaktighet i 
vardagen. 

2. Att afasin döljer kompetensen som personen normalt ger uttryck för i samtal. 
3. När omgivningen uppfattar pma som mindre kompetent minskar antalet tillfällen 

att delta i ett samtal. 
4. En tränad samtalspartner kan användas som en kommunikationsramp för att 

lyfta fram kompetensen hos en person med afasi. 

 I SCATM tränas samtalspartnern på att erkänna och lyfta fram kompetens hos pma på 
olika sätt. Att erkänna kompetens är en viktig del för att pma ska förstå att 
samtalspartnern vet att pma har större kunskap, förståelse och social förmåga än vad 
som framkommer i samtal på grund av afasin. Erkänna kompetens kan göras genom att 
t.ex. bekräfta att samtalspartnern vet att pma vet men inte kan uttrycka det hen vill säga 
eller att som samtalspartner ta på sig ansvaret för missförstånd, använda ett normalt 
röstläge mm (Kagan, 1998). Att lyfta fram kompetensen hos pma innebär att 
samtalspartnern stöttar pma till delaktighet i samtalet och genom olika samtalsstrategier 
som t.ex. använda gester, ja- och nej-frågor, korta meningar, skriva ner nyckelord och 
rita. Detta underlättar för pma att både förstå vad samtalspartnern säger och att själv 
uttrycka sig. En annan viktig komponent i SCATM är också att verifiera och bekräfta det 
pma förmedlat. 
 
Anledningen till att samtalspartnern behöver träna på att lyfta fram kompetens hos pma 
är för att kompetensen ofta överskuggas av afasin. Pma kan ha svårt att uttrycka sig på 
ett adekvat sätt, vilket kan göra att omgivningen uppfattar pma som mindre kompetent i 
ett samtal. I dessa fall behövs hjälp från anhöriga att lyfta fram den kommunikativa 
kompetens som finns där genom olika strategier. Detta kan göras genom ovanstående 
exempel. 
 
Till SCATM hör två bedömningsmaterial för att fånga samtalsförmågan mellan anhörig 
och pma: Measure of Skill in Conversation (MSC) och Measure of Participation in 
Conversation (MPC) (Kagan et al., 1998; 2001; 2004). Dessa material beskrivs närmare 
i kommande avsnitt.  
 
2.3.2. Bedömningsinstrument 
2.3.2.1 Kvaliteter hos ett bedömningsinstrument 
För att ett bedömningsinstrument ska vara tillförlitligt är det viktigt att instrumentet 
uppfyller vissa kvaliteter. Dessa kvaliteter är bland annat graden av testets mätsäkerhet 
(reliabilitet) och att testet mäter det som det avser att mäta (validitet). Det är viktigt att 
utvärdera reliabilitet och validitet tillsammans eftersom ett icke reliabelt material inte 
heller kan ha hög validitet (Polit & Tatano Beck, 2012). Validitet kan exempelvis mätas 
genom samtidig validitet (concurrent validity), vilket undersöker hur bra instrumentet är 
på att upptäcka skillnader för ett visst kriterium. Detta är ett bra mått att använda om 
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man vill hitta ett alternativt material (t.ex. billigare, enklare osv) (Streiner & Norman, 
2008).  
 
Reliabilitet kan definieras som graden av mätsäkerhet. Ett instrument har god reliabilitet 
om olika bedömare får samma resultat (interbedömarreliabilitet) samt att upprepade 
mätningar av samma person ger samma resultat (intrabedömarreliabilitet) (Shrout & 
Fleiss, 1979). Reliabiliteten har ett värde mellan 0 – 1, där 0 är låg reliabilitet och 1 hög 
reliabilitet (Cicchetti, 1994). 
 
För att bedöma inter- och intrabedömarreliabilitet används ofta Cohens Kappa eller 
Intraclass correlation (ICC). Cohens kappa används främst för att bedöma kategoriska 
data som endast har två nivåer (ja/nej, död/levande). Viktad kappa är en annan variant 
där man istället mäter data som kan placeras utmed ett kontinuum. ICC mäter data av 
kontinuerlig typ, och används för att undersöka hur bedömningar från samma stickprov 
stämmer överens med varandra. Detta används för att mäta samstämmighet mellan olika 
bedömare, och passar bra att använda då samma variabel bedöms av två eller fler 
bedömare (Streiner & Norman, 2008). Det finns olika varianter av ICC och tre 
överväganden behöver göras för att hitta just den typ av ICC som bäst passar en studies 
design. Dessa är:  
 
1. Är envägs- eller tvåvägsanalys lämpligt?  

2. Är skillnader mellan bedömarnas medelvärden relevant?  

3. Är enheten för analys en individuell bedömning eller ett medelvärde av flera 
bedömningar?  

Att utvärdera reliabilitet mellan olika bedömare är i allra högsta grad viktigt gällande 
bedömningsmaterial för att säkerställa att materialet över huvud taget kan användas 
kliniskt (Shrout & Fleiss, 1979).  
 

2.3.2.2 Measure of Skill in Supported Conversation (MSC) och Measure of Participation in 
Conversation (MPC) 

De bedömningsmaterial som hör till SCATM och som utarbetats av Kagan m.fl. är: 
Measure of skill in supported conversation (MSC) och Measure of participation in 
conversation (MPC). I MSC utvärderas samtalspartnerns förmåga att stötta, lyfta fram 
och erkänna kompetens hos pma. MSC delas upp i två kategorier: A) erkänna 
kompetens och B) lyfta fram kompetens. Kategori B är i sin tur uppdelad i tre 
underkategorier, B1, försäkran om att pma förstår, B2, försäkran om att pma har 
svarsmöjligheter och B3, verifikation att meddelandet nått fram korrekt.  
 
I MPC skattas pma:s förmåga till att delta i samtal i två olika områden, interaktion och 
transaktion, vilka i sin tur är uppdelade i verbala och ickeverbala förmågor. Med 
interaktion menas den mer sociala aspekten av ett samtal och bedömer hur väl pma 
skapar och upprätthåller ett flyt i samtalet, vilket kan göras antingen verbalt eller 
ickeverbalt. Det som bedöms är huruvida pma tar initiativ till samtal, använder det 
samtalsstöd som finns och om det finns någon avsiktlig kommunikation. Med 
transaktionsdelen i MPC undersöks pma:s kommunikativa beteende. Bedömning görs 
av hur pma ställer och svarar på frågor, samt uttrycker åsikter och känslor.  
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Att erkänna och lyfta fram kompetens samt interaktion och transaktion, är viktiga 
komponenter för att kunna förstå och identifiera det som redan fungerar bra i samtalet. 
Det är också viktigt för att kunna se vad samtalspartnern kan behöva träna på för att 
skapa och upprätthålla ett naturligt och vuxet samtal som ger pma möjlighet att vara 
aktiv och delaktig i samtalet. 
 
Dessa bedömningar görs utifrån en 10 – 15 minuter lång videoinspelning av ett samtal 
mellan pma och en samtalspartner. Skattningen görs utifrån en niogradig Likertskala 
från 0 – 4, med mellansteg. MSC-skalan går från 0 (inadekvat stöd) via 2 (adekvat stöd) 
till 4 (utmärkt stöd) i relation till samtalspartnerns förmåga att lyfta fram och erkänna 
kompetens hos pma. MPC-skalan sträcker sig också den från 0 – 4, 0 (ingen 
medverkan), 2 (adekvat medverkan) och 4 (total medverkan i samtalet). Båda 
skattningsskalorna utgår från att observatören är tränad och välbekant med begrepp så 
som konversation, kompetens, interaktion och transaktion (Kagan et al., 1998; 2001; 
2004). 
 
Reliabilitetsmått i form av Intraclass correlation, ICC, från två studier presenterades i 
Kagan et al. (2004) och visade på fair till excellent interbedömarreliabilitet mellan 
bedömare 1 och 2 för alla kategorier i MSC och MPC, förutom skattningen i MPC:s 
interaktionskategori där skattningen var lägre än i de andra kategorierna. 
Interbedömarreliabiliteten för de studier som gjordes låg på 0,80 och uppåt och visade 
därmed på excellent samstämmighet. Detta resultat tyder enligt studien av Kagan et al. 
(2004) på att tränade och erfarna bedömare i hög grad skattar likadant både vad gäller 
MSC som MPC.  Som ett mått på MSC och MPC:s respektive validitet rapporterades en 
statistisk signifikant korrelation mellan den kliniska bedömningen av 
konversationsförmågan och objektiva testresultat både på MPC för pma och på MSC för 
de samtalspartners som deltog i studierna.  
 
Trots goda resultat gällande reliabiliteten på MSC/MPC (Kagan et al. 2004) har det 
dock visat sig svårt att erhålla god reliabilitet när andra använt samma 
bedömningsinstrument i ett antal andra studier som undersöker samtal mellan personer 
med förvärvad hjärnskada och dess samtalspartner. I en studie av Sorin-Peters (2002) 
som bedömde personer med afasi och en anhörig samtalspartner framkom inte samma 
goda interbedömarreliabilitet (r = 0,19 - 0,78, p-värden ej redovisade) som studien av 
Kagan et al. (2004) visade. I studien av Sorin-Peters (2002) deltog personer med afasi 
och deras anhörig till skillnad från studien av Kagan et al. (2001; 2004) där de istället 
använde obekanta volontärer som samtalspartner. Svårigheter Sorin-Peters (2002) stötte 
på i bedömningarna med MSC gällde frågeställningen om samtalspartnern misslyckades 
i att använda strategier för att erkänna och lyfta fram kompetens. Svårigheterna gällde 
om det skulle ses som ett misslyckande eller att strategierna inte behövde användas på 
grund av att mycket handlade om gemensam information som båda partnerna kände till. 

  
Det har gjorts flera försök att omarbeta MSC/MPC för att förbättra 
interbedömarreliabiliteten när andra använt materialen. Bland annat så prövade Togher 
et al. (2010) att omarbeta skalorna något för att underlätta för bedömaren. I denna 
omarbetade version av MSC/MPC visade sig resultaten ge god inter- och 
intrabedömarreliabilitet.  
 
Då det tidigare inte funnits några funktionella bedömningsmaterial för KPT på svenska 
(Jakobsson, 2010) samt att resultaten gällande MSC/MPCs reliabilitet varierat i olika 
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studier har man valt att gå vidare och utveckla två svenska test. I Uppsala valde man att 
omarbeta MSC och MPC till att bli mer specifika och på svenska där många fler items 
bedöms genom Stöd i konversation, SiK, och Deltagande i konversation, DiK, 
(Jakobsson, 2010). I Göteborg valde man istället att fortsätta använda MSC/MPC’s 
bedömningsprincip men istället för att göra en bedömning av ett helt samtalsavsnitt på 
tio minuter så bedöms varje minut för sig i det inspelade avsnittet; denna 
bedömningsmetod kallas Mått på interaktion i konversation, MIK (Saldert et al., 2013).  

 
2.3.2.3 Stöd i konversation, SiK/ Delaktighet i konversation, DiK 
I den svenska anpassningen av Aura Kagans skalor (SiK och DiK) av Rebecka 
Jakobsson (2010) och i en omarbetning av Monica Blom Johansson i samarbete med 
Rebecka Jakobsson (2012) har ursprungsskalorna från MSC/MPC översatts och 
konkretiserats. Detta för att frågorna ska bli mer specifika med utgångspunkt och 
inspiration från Togher et al (2010). Ett av målen var också att materialen ska kunna 
användas på alla typer av afasi samt svårighetsgrad då detta inte tidigare preciserats.  
 
Konkretiseringen resulterade i 23 specifika delfrågor för bedömning av 
kommunikationsförmågan hos pma (DiK) och 32 delfrågor för bedömning av 
samtalspartnerns kommunikationsförmåga (SiK). Bedömaren kan dessutom precisera 
och specificera ytterligare med +/- för skalstegen samt att skalorna är anpassade efter 
den specifika frågan t.ex. kan en fyra innebära olika saker beroende på frågan: adekvat, 
fortlöpande eller svarar fortlöpande efter förmåga.  
 
MSC/MPS:s uppdelningar i huvud- och delkategorier bibehölls till stor del till det 
omarbetade materialet, SiK/DiK. SiK består av en A-del och en B-del. A bedömer 
erkännande av kompetens och B bedömer hur väl kompetensen lyfts fram. De består i 
sin tur av A1 (samtalsklimat), A2 (lyhördhet gentemot pma), B1 (ser till att pma 
förstår), B2 (ser till att pma har möjlighet att svara), B3 (verifikation och reparation).  
 
DiK består också av en A-och en B-del där A bedömer interaktion och B transaktion. 
A1 (ansvar för samtalets balans och flöde), A2 (pragmatik och ickeverbal interaktion), 
B1 (kommunikativt beteende), B2 (kommunikationsinnehåll), B3 (kommunikations-
sätt), B4 (kommunikativ framgång). Omstruktureringen av delkategorierna gjordes för 
att få en mer logisk struktur på testningen och för att tydliggöra vilka delförmågor som 
ingår i interaktion och transaktion (Jakobsson, 2010).  
 
Då MSC/MPC utarbetats av erfarna logopeder med lång arbetserfarenhet och som tränat 
upp sin samstämmighet vid observation av samtal vid afasi har SiK och DiK omarbetats 
till att ha mer konkreta delfrågor. Detta för att få en mer detaljerad poängsättning för 
delförmågorna och därmed förbättra användarvänligheten och öka möjligheten till ett 
samstämmigt resultat mellan olika bedömare oberoende av tidigare erfarenhet 
(Jakobsson, 2010). 
 
2.3.2.4 Mått på interaktion i kommunikation (MIK) 
I MIK bedöms varje minut för sig, istället för en helhetsbedömning av hela samtalet 
som i MSC/MPC och SiK/DiK. MIK fokuserar, liksom MSC/MPC, på interaktion och 
transaktion. Samtalen bedöms utifrån hur väl samtalspartnern lyckas skapa en känsla av 
ett vuxet samtal, utifrån samtalspartnerns förmåga att försäkra sig om att pma har 
förstått eller har ett sätt att svara, samt hur väl pma tar initiativ och deltar i samtalet. 
Bedömningen görs genom helsteg 1 – 4.  
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I en artikel av Eriksson et al. (2014) sammanställs resultat från två olika studier som 
visar att MIK har potential att bli ett material med god reliabilitet. De noterar dock 
några viktiga aspekter som bör utredas närmare för att få fram ett så bra material som 
möjligt. Punkterna som tas upp är: komplexiteten av bedömningarna, skattnings-
skalornas design, inneboende faktorer hos den enskilda bedömaren, behovet av 
utbildning av specifika bedömningsmaterial och vilket statistiskt mått som används för 
att beräkna reliabilitet.  
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3. Syfte 
Då det idag inte finns några studier som jämför de svenska bedömningsmaterialens 
reliabilitet och att ett bedömningsmaterial ska vara väl utvärderat för att ha klinisk 
tillförlitlighet så genomförs denna studie. Då både SiK/DiK och MIK utgår från 
SCATM:s bedömningsprincip som gett olika resultat när olika bedömare använt 
materialen görs jämförelsen mellan SiK/DiK, MIK och MSC/MPC. 

3.1. Frågeställningar	

1. Vilket av följande instrument för bedömning av kommunikationspartnerträning 
har bäst inter- respektive intrabedömarreliabilitet? 

a. SiK/DiK (stöd i konversation/deltagande i konversation) 
b. MSC/MPC (measure of skill in supported conversation/measure of 

participation in conversation) 
c. MIK (Mått på interaktion i kommunikation) 

2. Påverkar träning av bedömning bedömarnas samstämmighet? 
3. Påverkar typ eller grad av afasi bedömarnas samstämmighet? 
4. Påverkar bedömningsmaterialens ordning bedömarnas samstämmighet? 
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4. Metod 
Föreliggande studie syftar till att utvärdera bedömningsmaterial som används vid KPT 
med två olika reliabilitetsmått. Videoinspelade samtal med personer med afasi och en 
samtalspartner bedömdes med samtliga bedömningsmaterial.  
 
4.1. Deltagare 
4.1.1. Inklusions- och exklusionskriterier  
Inklusionskriterier för deltagande pma var av logoped diagnosticerad afasi samt 
tillgänglig samtalspartner. Inga övriga inklusionskriterier användes. Det var dock 
önskvärt att deltagare med olika grad av afasi skulle delta för att erhålla tydliga resultat. 
Vid rekryteringen av deltagare ombads därför afasiföreningen att förmedla kontakt till 
medlemmar med olika grad av afasi. Exklusionskriterier var gravt nedsatt syn och 
hörsel. 
 
4.2.  Procedur och material	
4.2.1. Rekrytering 
Afasiföreningar i Uppsala, Stockholm, Gävle och Västerås kontaktades i maj 2017 via 
e-post med information om studien (bilaga 1) samt förfrågan om hjälp med spridning av 
information och förfrågan om deltagande till föreningens medlemmar. En påminnelse 
skickades ut i slutet av augusti då även Norrtäljes afasiförening kontaktades. Genom 
dessa kontakter rekryterades åtta dyader. En dyad inkluderar en person med afasi och en 
samtalspartner. Resterande sex filmer fanns till förfogande genom Uppsala universitet 
då deltagare från tidigare studier givit sitt samtycke till att deras inspelade samtal 
fortsatt får användas i forskningssyfte. Totalt bedömdes filmer av 14 dyader.  
 
4.2.2. Deltagare	
Av deltagarna med afasi var tio män och fyra kvinnor. Åldern för deltagarna varierade 
mellan ca. 25 – 75 år. Åtta deltagare hade främre afasi, fyra hade bakre afasi och två 
global afasi. En person hade afasigrad 0 enligt ASRS (se nedan), sju personer hade 
afasigrad 1, tre personer hade afasigrad 2, två personer hade afasigrad 3 och en person 
hade afasigrad 4.   
 
De samtalspartners som deltog var i huvudsak partner eller nära anhörig till pma, men 
också logoped och assistent.  
  
4.2.3. Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes genom videoinspelning av samtal mellan en person med afasi 
och en samtalspartner. Inspelningarna gjordes om möjligt på afasiföreningen i den 
aktuella staden, annars på plats enligt överenskommelse. Två samtal filmades av annan 
personal och skickades elektroniskt till en låst gemensam Dropbox där deltagarna 
endast kunde se den film som de lagt upp och ingen annans. Deltagarna instruerades att 
tala om valfritt ämne eller utifrån samtalsförslag som t.ex. en semester, event, 
barn/barnbarn mm., och att samtalet skulle pågå under 10 – 15 minuter (bilaga 2 – 4) då 
detta är tidsramen som använts i tidigare studier (Kagan et al., 2004; Jakobsson, 2010; 
Blom Johansson, 2012; Eriksson et al., 2014). I samband med filmning skrev deltagarna 
på samtyckesblanketter för deltagande i studien och om filmen får användas i framtida 
undervisning och vidare forskning (bilaga 5). 
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4.2.4. Bedömning av de inspelade samtalen 
Studien genomfördes med en cross-over design. Första steget var att bedömarna på egen 
hand fick sätta sig in i de olika bedömningsmaterialen utifrån testmanualerna. Manual 
till SiK och DiK erhölls från handledare Monica Blom Johansson (med dr och leg. 
logoped, Uppsala universitet). Riktlinjer, information och manual till MIK erhölls från 
Karin Eriksson (med dr och leg. logoped, Sahlgrenska Akademin, Göteborg). 
Information om bedömning med MSC och MPC erhölls från Kagan et al. (2004). 
Bedömningen av samtliga dyader genomfördes av författarna själva.  
 
Efter inläsning av manualer bedömdes film 1 – 7 i kronologisk ordning av båda 
bedömarna, men med olika test (se tabell 1). Bedömningarna gjordes under 1 – 2 dagar. 
Därefter tränades samstämmighet på fyra övningsfilmer, utöver de filmer som används i 
studien; två filmer på 10 minuter och två på 4 minuter. Totalt ägnades 3,5 timmar åt 
samstämmighetsträning där bedömarna diskuterade bedömningsmaterialen i allmänhet 
samt om något upplevdes extra svårt. Bedömarna genomförde samstämmighets-
träningen på egen hand utan handledning av erfaren logoped.  
 
Efter samstämmighetsträning bedömdes film 8 – 14 med omvänd startordning på testen. 
Detta för att undersöka om testordningen hade någon inverkan på samstämmigheten. 
Mellan bedömningarna av film 1 – 7 och 8 – 14 var det en veckas mellanrum. Mellan 
första och andra bedömningen av film 8 – 14 gick det åtta dagar. Detta för att undersöka 
intrabedömarreliabilitet.  Under samtliga bedömningar, förutom under samstämmighets-
träningen, diskuterade bedömarna varken dyader eller poängsättning sinsemellan.  
 
Klassificering av afasins svårighetsgrad gjordes utifrån videoinspelningarna av en 
extern bedömare med Aphasia Severity Rating Scale (ASRS), som är en del av 
testbatteriet Boston Diagnostic Aphasia Examination (Goodglass & Kaplan, 1972). I 
ASRS bedöms graden av afasi på en 6-gradig skala från 0 – 5, där 0 = inget användbart 
tal eller hörförståelse och 5 = minimala språkliga svårigheter. Bedömningarna gjordes 
av en legitimerad logoped med lång erfarenhet av afasipatienter. Bedömning av typ av 
afasi gjordes av logopedstudenterna själva utifrån de inspelade samtalen och genom 
indelningen främre afasi, bakre afasi och global afasi (Blom Johansson et al., 2015).  
 

Tabell 1  

Schema för bedömningsproceduren 

Bedömare 1 Film Bedömare 2 

MSC/MPC + MIK 1 – 7 SiK/DiK 
SiK/DiK 1 – 7 MSC/MPC + MIK 

 Träning av samstämmighet i 
bedömning på 4 övningsfilmer 

 

SiK/DiK 8 – 14 MSC/MPC + MIK 
MSC/MPC + MIK 8 – 14 SiK/DiK 

 8 dagars mellanrum  
SiK/DiK 8 – 14  MSC/MPC + MIK 

MSC/MPC + MIK 8 – 14  SiK/DiK 
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4.3. Bearbetning och analys av data 

4.3.1. Statistisk analys 
För statistiska analyser användes Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
version 24.0 till Mac OS Sierra. Inter- och intrabedömarreliabiliteten beräknades med 
Intraclass Correlation (ICC). Two-way mixed model valdes då bedömningarna var 
oberoende av varandra och bedömarna ej slumpässigt utvalda. Bedömarna var också två 
och desamma genom hela studien. Absolute agreement valdes då beräkning önskades 
göras av i hur stor utsträckning bedömarna var samstämmiga med varandra vid 
poängsättning. Single measure valdes för samtliga bedömningsmaterial och även 
average measures valdes för SiK och DiK; detta för att kunna jämföra med resultat från 
tidigare studier. Vid jämförelse av alla testen i sin helhet valdes single measure för att få 
ett jämförbart resultat. Signifikansnivån sattes till p = 0,05 för samtliga analyser. För 
tolkning av resultaten användes riktlinjer av Cicchetti (1994) där ICC under 0,4 = poor, 
0,4 – 0,59 = fair, 0,6 - 0,74 = good och 0,75 – 1,00 = excellent. För frågeställning 1 och 
5 användes värdena efter samstämmighetsträning. 
 
En jämförelse mellan ICC av film 1 – 7 respektive 8 – 14 gjordes för att se om 
bedömarnas samstämmighet ökade efter samstämmighetsträning och att testordning 
ändrades (frågeställning 2 respektive 4).  För att undersöka om typ och svårighetsgrad 
av afasi påverkade samstämmigheten mellan bedömarna (frågeställning 3) användes 
Spearmans korrelationsanalys eftersom variablerna var icke-parametriska (Rissanen, 
2013). Vid korrelation r = 0 – 0,30 är korrelationen svag i styrka, r = 0,30 – 0,50 
innebär medelstark korrelation och r = 0,50 – 1 innebär stark korrelation (Cohen, 1988). 
Korrelationen kvadreras ej (för att få fram förklaringsgraden) då korrelationen enbart 
påverkas av typ eller grad av afasi och inte av bedömarna. Förklaringsgraden påverkas 
bara från ett håll, i detta fallet typ eller grad av afasi (Johnson, 2011).  
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5. Resultat 
I tabell 2-7 presenteras resultaten från varje enskilt test och dess delar A och B där dessa 
förekommer för bedömare 1 och 2. För fler och mer detaljerade tabeller, var god se 
bilaga 6. 
 
5.1. Inter- och intrabedömarreliabilitet 	
I tabell 2 redovisas resultaten för interbedömarreliabilitet. Det bedömningsmaterial som 
har högst interbedömarreliabilitet var SiK/DiK (båda ICC = 0,68) som anses vara good. 
Lägst interbedömarreliabilitet uppnåddes för MiK (ICC = 0,55). Samtliga test har enligt 
riktlinjerna fair till good interbedömarreliabilitet (Cicchetti, 1994).  
 
Tabell 3 redovisar bedömningsmaterialets delar för sig där dessa fanns. Högst 
interbedömarreliabilitet hade MSC del A (ICC = 0,68) och MPC del B (ICC = 0,72). 
För SiK och DiK hade del A högst ICC (0,83 respektive 0,87). Lägst ICC av alla 
enskilda delar hade MSC del B (ICC = 0,58). 
 
Tabell 2 
Interbedömarreliabilitet för respektive bedömningsmaterial. Samtliga analyser beräknades med single 
measure samt average measure för SiK och DiK. De värden som presenteras är de som erhölls efter 
samstämmighetsträning. Resultaten som visade högst ICC är markerade med fet stil.  
 

Material ICC 

SiK 0,68 (p <0,001) 
CI = 0,6 – 0,74 

0,811 

DiK 0,68 (p <0,001) 
CI = 0,59 – 0,76 

0,811  

MSC 0,6 (p = 0,009) 
CI = 0,14 – 0,85 

MPC 0,64 (p <0,001) 

CI = - 0,04 – 0,89 

MIK 0,55 (p <0,001) 
CI = 0,33 – 0,70 

1average measure 

 

Intrabedömarreliabiliteten visade sig vara good till excellent för samtliga 
bedömningsmaterial (ICC > 0,6). Högst ICC hade MSC för bedömare 1 (ICC = 0,91) 
och MIK för bedömare 2 (ICC = 0,83) (tabell 4). Lägst intrabedömarreliabilitet hade 
SiK för båda bedömarna.  
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Tabell 3 
Interbedömarreliabilitet för respektive bedömningsmaterial del för del där detta förekommer. Analyser 
beräknades med average measure för SiK/DiK och single measure för MSC/MPC. De värden som 
presenteras är de som erhölls efter samstämmighetsträning. Resultaten som visade högst ICC är 
markerade med fet stil.  
 

 

 

 

 

Tabell 4 
ICC för intrabedömarreliabiliteten. Film 8 – 14 bedömda två gånger med åtta dagars mellanrum. 
Samtliga analyser är beräknade med single measure. Resultaten som visade högst ICC är markerade med 
fet stil.  
 

 

 

5.2. Effekt av samstämmighetsträning 

Utifrån resultaten i tabell 5 ses utfall efter samstämmighetsträning. Interbedömar-
reliabiliteten för MPC blev lägre efter samstämmighetsträning (från ICC = 0,74 till ICC 
= 0,64). För resterande bedömningsmaterial blev resultatet lika bra eller bättre. 
Förbättringen var störst för MSC där ICC = 0,22 före träning och ICC = 0,60 efter. MIK 
förbättrades från ICC = 0,35 före träning till ICC = 0,55 efter träning.  
  

Del SiK DiK 
A 0,83(p <0,001) 0,87 (p <0,001) 

B 0,78 (p <0,001) 0,74 (p <0,001)  

Del MSC MPC 

A 0,68 (p = 0,041) 0,60 (p = 0,018) 

B 0,58 (p = 0,076) 0,72 (p = 0,003) 

Bedömningsinstrument Bedömare 1 Bedömare 2 
SIK 
 

DIK 
 

MSC 
 

MPC 
 

MIK  

0,74 (p < 0,001) 
CI = 0,68 – 0,79 

0,82 (p < 0,001) 
CI = 0,75 – 0,86 

0,91 (p < 0,001) 
CI = 0,73 – 0,97 

0,82 (p < 0,001) 
CI = 0,53–0,94 

0,86 (p < 0,001) 
CI = 0,79 – 0,9 

0,60 (p < 0,001) 
CI = 0,51 – 0,68 

0,75 (p < 0,001) 
CI = 0,68 – 0,82 

0,75 (p < 0,001) 
CI = 0,4 – 0,91 

0,82 (p < 0,001) 
CI = 0,53–0,94 

0,83 (p < 0,001) 
CI = 0,74 – 0,89 
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Tabell 5 
ICC före respektive efter samstämmighetsträning för de olika testen i sin helhet. Samtliga analyser 
anpassade till single measure samt average measure för SiK och DiK. p <0,05 för samtliga 
bedömningsmaterial.  
 
Bedömningsinstrument Före  Efter  
SiK 
 

0,68  
CI = 0,61 – 0,75 

 0,811 

0,68   
CI = 0,6 – 0,74  

0,811 
DiK 
 

0,64  
 CI = 0,54 - 0,72 

 0,781 

0,68  
CI = 0,59 – 0,76 

 0,811 
MSC 
 

0,22  
CI = - 0,09 - 0,62 

0,60  
CI = 0,14 – 0,85 

MPC 
 

0,74  
CI = 0,33 – 0,91 

0,64  
CI = - 0,04 – 0,89 

MIK  0,35   
CI = 0,13 – 0,54 

0,55  
CI = 0,33 – 0,70 

1average measure 

 

I tabell 6 och 7 visas resultaten för del A och B före och efter samstämmighetsträning 
för de material där sådana delar fanns.  
 

Tabell 6 
Interbedömarreliabilitet (single measure och average measure) för SIK och DIK, del A och B samt före 

(film 1–7) och efter (film 8–14) samstämmighetsträning. p <0,001 för samtliga delar.  

 SiK  DiK 

Del Före Efter  Före Efter 

A 0,59  
CI = 0,4 – 0,73 

0,741  
0,71  

CI = 0,6 – 0,82 
0,831 

 0,59 
CI = 0,43 – 0,72  

0,741   
 

0,77 
CI = 0,66 – 0,84 

0,871 

 

B 0,63  
CI = 0,52 – 0, 71 

0,771  

0,63  
CI = 0,53 – 0,72 

0,781 

 0,58  
CI = 0,41 – 0,71 

0,731 

0,58  
CI = 0,41 – 0,71 

0,741 

1 average measure 
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Tabell 7 

Interbedömarreliabilitet för MSC och MPC, del A och B samt före och efter samstämmighetsträning. 
Del MSC  MPC 

 Före Efter  Före Efter 
A 0,22 (p = 0,109) 

CI = -0,12 – 0,72 
0,68 (p = 0,041) 

CI = -0,07 – 0,93 
 0,67 (p = 0,007) 

CI = -0,8 – 0,94 
0,60 (p = 0,018) 

CI = -0,09 – 0,92 
B 0,26 (p = 0,028) 

CI = -0,07 – 0,75 
0,58 (p = 0,076) 

CI = -0,25 – 0,91 
 0,81 (p = 0,009) 

CI = 0,26 – 0,97 
0,72 (p = 0,003) 

CI = -0,07 – 0,95 
 

 

5.3. Interbedömarreliabilitet i förhållande till typ och grad av afasi 

I tabell 8 visas interbedömarreliabiliteten i förhållande till typ av afasi. Resultaten visar 
ett signifikant resultat för SiK (p = 0,013) vilket har en stark positiv korrelation mellan 
variablerna (r = 0,65). Som utläses ur figur 1 tycks bedömarna ha något bättre 
samstämmighet vid bakre och global afasi (SiK). Samma tendenser ses inte för 
resterande material där korrelationen var svag och icke signifikant. Någon korrelation 
mellan grad av afasi och bedömarnas samstämmighet kunde ej påvisas då inga 
signifikanta resultat hittades.  
 

Tabell 8 

Korrelationsanalys mellan typ och grad av afasi och ICC mellan bedömarna på de olika 
bedömningsmaterialen. P <0,05. 
 
Bedömningsmaterial ICC Typ av afasi  Grad av afasi 
  r p  r p 
SiK 0,68 0,65 0,0131  0,15 0,6 
DiK 0,68 -0,28 0,34  0,12 0,67 
MSC 0,6 -0,17 0,57  -0,28 0,33 
MPC 0,64 0,1 0,73  0,3 0,3 
MIK 0,55 -0,19 0,52  -0,17 0,56 

1illustreras i figur 1  
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Figur 1. Stapeldiagram över bedömarnas samstämmighet i relation till typen av afasi för varje dyad. 
Staplarna är grupperade efter typ av afasi och därmed inte i ordningen som bedömningarna utfördes.  
 

 

5.4. Interbedömarreliabilitet och materialens inbördes ordning 

I figur 2 utläses att bedömarna hade bra samstämmighet i sina bedömningar för 
SiK/DiK och MPC före samstämmighetsträning. Värt att notera är att MSC som 
bedömare 1 började med och bedömare 2 slutade med är det bedömningsmaterial som 
hade lägst samstämmighet. Bedömare 2 började med SiK/DiK, vilket var det test som 
bedömare 1 slutade med. Där visar resultaten på hög samstämmighet. Detta tyder på att 
det går att få god samstämmighet med SiK/DiK oberoende av testordning. 
 

 

  
 
Figur 2. Stapeldiagram som visar bedömarnas samstämmighet (ICC) för varje bedömningsmaterial, före 
respektive efter samstämmighetsträning. 
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Diskussion 

5.5. Resultatdiskussion 

I denna studie undersöktes fem olika bedömningsmaterial med avseende på inter- och 
intrabedömarreliabilitet (frågeställning 1). Om träning av bedömning påverkade 
bedömarnas samstämmighet undersöktes också (frågeställning 2). Korrelationsanalyser 
gjordes för att svara på om typ och grad av afasi hade någon påverkan på bedömarnas 
samstämmighet (frågeställning 3). Studien undersökte också om bedömnings-
materialens testordning påverkade interbedömarreliabiliteten (frågeställning 4). 
Resultaten visar att SiK och DiK i sin helhet har högst interbedömarreliabilitet och att 
MSC och MIK har högst intrabedömarreliabilitet. Samtliga material, förutom MSC, 
erhöll högre värden på ICC efter samstämmighetsträning; dock inga signifikanta 
skillnader före och efter samstämmighetsträning. Interbedömarreliabiliteten var 
signifikant högre vid bakre afasi för SiK; däremot förefaller inte grad av afasi ha något 
samband med interbedömarreliabiliteten. Gällande testordning tenderar SiK, DiK och 
MPC få hög samstämmighet oavsett i vilken ordning bedömningarna gjordes.  

 

5.5.1. Materialens inter- respektive intrabedömarreliabilitet	
5.5.1.1 Interbedömarreliabilitet 
De bedömningsmaterial som hade högst interbedömarreliabilitet var SiK och DiK. Detta 
resultat kan bero på att materialet innehåller många specifika frågor som gör det lättare 
för bedömarna att bedöma på ett likvärdigt sätt. Att skalan kan preciseras med – / + och 
att skalorna anpassas efter den specifika frågan (4 = adekvat, fortlöpande, respektive 
svarar fortlöpande efter förmåga) kan också ha bidragit till resultatet.  
 
I Rebecka Jacobssons studie (2010), är ICC (average measure) för samtliga delfrågor i 
SiK 0,69 och 0,82 för DiK. Föreliggande studie visar på något högre 
interbedömarreliabilitet för SiK (0,81) och samma resultat för DiK (0,81) då average 
measure användes. En trolig anledning till att föreliggande studie resulterat i högre 
interbedömarreliabilitet för SiK kan vara att skalorna omarbetats efter att Rebecka 
Jacobsson genomförde sin studie. Det är möjligt att frågorna nu är bättre anpassade och 
konkreta än de var i ursprungsmaterialet.  
 
5.5.1.2 Intrabedömarreliabilitet 
Resultaten visade på good till excellent intrabedömarreliabilitet för samtliga 
bedömningsmaterial. Högst intrabedömarreliabilitet erhölls av bedömare 1 på MSC 
(ICC = 0,91) och bedömare 2 på MIK (ICC = 0,83). 
 
Tidigare studier har visat på good till excellent intrabedömarreliabilitet vid bedömning 
med MSC och MPC där ICC ≥ 0,73 (Bergström & Johansson, 2012; Kagan et al., 2004; 
Togher et al., 2010).  I studien av Eriksson et al. (2014) varierar intrabedömar-
reliabiliteten för MIK mellan 0,40 och 0,92. De goda resultaten i föreliggande studie, 
liksom i tidigare studier, skulle kunna förklaras av att bedömarna var väl insatta i 
bedömningsmaterialen då de tränat samstämmighet och diskuterat hur poängsättningen 
bör göras. Därmed blev det också lättare för bedömarna att erhålla liknande resultat vid 
andra bedömningstillfället.  
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I den tidigare studien av Bergström och Johansson (2012) väntade bedömarna en till två 
veckor med den andra bedömningen, vilket är längre än i föreliggande studie. Det är 
möjligt att ett annat resultat hade setts om tiden mellan de två olika bedömningarna varit 
kortare eller längre, då detta kan inverka på hur väl bedömarna minns den tidigare 
poängsättningen. Någon bedömning av intrabedömarreliabiliteten för SiK/DiK har inte 
tidigare genomförts och därmed kan inga jämförelser med tidigare studier göras.  
 
Samtliga material, förutom SiK för bedömare 2, hade högre intra- än interbedömar-
reliabilitet. Att intrabedömarreliabiliteten blev högre kan dels förklaras av 
förhållandevis kort tid mellan bedömningarna, och dels att det troligen är enklare att 
upprepa en egen tidigare bedömning än att göra samma bedömning som en annan 
person. Att bedömare 2 fick lägre intra- än interbedömarreliabilitet för SiK beror 
troligtvis på en slump.  
 

5.5.2. Interbedömarreliabilitet och samstämmighetsträning	
Samtliga material har fair till good interbedömarreliabilitet (single measure) efter 
samstämmighetsträning vilket tyder på att samstämmighetsträning kan vara bra. För ett 
av materialen (MSC) blev det en markant skillnad efter samstämmighetsträning (ICC 
0,22 till 0,6). Effekten av samstämmighetsträning kan inte säkerställas då samtliga 
konfidensintervall överlappar, vilket innebär att ingen signifikant skillnad finns. SiK 
och DiK är dock de material med snävast konfidensintervall vilket innebär att 
samstämmigheten med 95 % sannolikhet hamnar inom good till excellent (SiK) och fair 
till excellent (DiK). Att konfidensintervallen för resterande bedömningsmaterial är så 
pass breda beror med stor sannolikhet på att det inte finns lika mycket data. Stickprovet 
blir därmed mycket mindre än för SiK och DiK.  
 
5.5.2.1 SiK och DiK 
SiK och DiK är de bedömningsmaterial som har minst skillnad i interbedömarreliabilitet 
före och efter samstämmighetsträning. Detta kan bero på att SiK/DiK har många 
konkreta och specifika frågor som gör materialet användarvänligt och lättadministrerat. 
Resultaten tyder på att det inte hade någon betydelse om bedömaren enbart läst 
manualen till bedömningsinstrumenten eller om samstämmighet tränats.  
 
5.5.2.2 MSC och MPC 
MSC innan samstämmighet hade lägst interbedömarreliabilitet (ICC = 0,22). Detta 
beror troligtvis på en osäkerhet kring hur de olika poängstegen skulle tolkas. 
Tolkningen kan vara särskilt svår då halvstegen inte beskrivs i instruktionerna.  MSC 
var dock det material som visade störst förbättring mellan före och efter 
samstämmighetsträning (ICC 0,22 till 0,60), vilket kan tyda på att bedömarna 
tillsammans skapade sina egna riktlinjer om när halvsteg bör sättas. Resultaten kan 
alltså ha påverkats av att bedömarna pratat med varandra, det kan också ha påverkats av 
att det är andra deltagare efter samstämmighetsträning. Att det är olika deltagare i 
gruppen före respektive efter samstämmighetsträning kan innebära att grupperna också 
skiljer sig åt i hur svåra/lätta de är att bedöma.  
 
MPC hade högst interbedömarreliabilitet (ICC = 0,74) av alla bedömningsmaterial före 
samstämmighetsträning men var också det enda bedömningsmaterial som fick lägre 
ICC efter samstämmighetsträning. Att just detta test har högst interbedömarreliabilitet 
före samstämmighetsträning kan eventuellt förklaras med att endast två items 
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(interaktion och transaktion) bedöms och att de därför inte kan variera så mycket. Att 
interbedömarreliabiliteten var högre på MPC (där bedömningen görs av pma:s 
interaktion och transaktion) än på MSC (där samtalspartners förmåga att stötta personen 
med afasi) kan också ha påverkats av bedömarnas tidigare erfarenheter. Båda 
bedömarna hade större erfarenhet av att bedöma en person som har någon typ av 
kommunikativ nedsättning än en anhörig utan kommunikativa svårigheter.  
 
Att MPC fick lägre interbedömarreliabilitet efter samstämmighetsträning var något 
oväntat men beror troligtvis på en slumpmässig variation beroende på få deltagare. 
Resultatet skulle också kunna bero på, precis som för MSC, att deltagarna var olika i 
grupperna och därmed var olika svåra att bedöma. Viktigt att notera är dock att 
interbedömarreliabiliteten för MPC både före och efter samstämmighetsträning bedöms 
som good (ICC > 0,6). 
 
5.5.2.3 MIK 
Resultaten för MIK visar att interbedömarreliabiliteten blev högre efter 
samstämmighetsträning (ICC 0,35 till 0,55). Att resultaten blev bättre efter 
samstämmighetsträning kan bero på att bedömarna lärde sig materialet men också att 
bedömarna diskuterat när en viss poäng bör sättas och inte. Resultaten efter 
samstämmighetsträning ligger i linje med tidigare studie av Bergström och Johansson 
(ICC 0,35 och 0,46, för personer med stroke).  
 

5.5.3. Typ och grad av afasi i förhållande till samstämmighet 
För typ av afasi och samstämmighet sågs ett signifikant resultat för SiK (tabell 8). 
Resultaten för SiK visar också att bedömarna var mer samstämmiga vid bedömning av 
samtalspartnern när pma hade bakre eller global afasi. En förklaring till detta skulle 
kunna vara för att det i dessa fall var lättare att föra och hålla igång ett samtal med de 
som hade bakre afasi och ett mer flytande tal.  För de med global afasi skulle 
förklaringen kunna vara att svårigheterna var så pass stora och att samtalspartnernas 
stöd därmed var tydligt. Att samma tendenser inte syns för resterande material skulle 
kunna bero på problem med analysmetoden som diskuteras i metoddiskussionen. Det 
finns ingen korrelation mellan svårighetsgrad av afasi och samstämmighet.  
 
Ett delsyfte i utvecklingen av bedömningsmaterialen har från början varit att MSC/MPC 
ska kunna användas till alla typer av samtal (Kagan, 2004). Vidare beskrev Jakobsson 
(2010) att ett av målen för SiK och DiK, förutom att översätta och konkretisera, var att 
materialet skulle kunna användas på alla typer av afasi. Resultaten i denna studie stärker 
detta mål till en viss del då typ och grad av afasi inte tycks påverka bedömningen i 
någon större utsträckning.   
 

5.5.4. Bedömningsmaterialens ordning i förhållande till samstämmighet 

Före samstämmighetsträning ses att MPC, SiK och DiK är de material som hamnar över 
gränsen för good samstämmighet (ICC > 0,6). MSC fick lägst interbedömarreliabilitet 
(0,22). Viktigt att ha i åtanke är att bedömare 1 började med MSC, MPC och MIK, 
medan bedömare 2 började med SiK och DiK. Bedömare 1 använder alltså SiK och DiK 
efter att ha bedömt med MSC, MPC och MIK och tvärt om för bedömare 2. Det som är 
värt att notera är att MPC, SiK och DiK alltså har god samstämmighet trots att en av 
bedömarna inte har någon tidigare erfarenhet av bedömningsmaterialet eller bedömning 
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av samtal. Att MSC fick så låg samstämmighet före samstämmighetsträning kan tänkas 
bero på att det materialet kräver en viss erfarenhet. Detta styrks av resultaten som ses 
efter samstämmighetsträning för MSC.  
 
Efter samstämmighetsträning ses att samtliga material har fair till good 
interbedömarreliabilitet (0,55 – 0,68). Detta skulle kunna tolkas som att med 
samstämmighetsträning och erfarenhet går det att uppnå en relativ hög 
interbedömarreliabilitet för samtliga material oavsett testordning.  
  
Resultaten för MSC går i linje med att bedömaren bör vara väl tränad och bekant med 
materialet som tidigare beskrivits av Kagan et al. (2004). Att MPC inte uppvisar samma 
låga samstämmighet skulle kunna bero på de faktorer som nämns tidigare under 
rubriken interbedömarreliabilitet och samstämmighetsträning.   
 
I studien av Bergström och Johansson (2012) sågs en tydlig inlärningseffekt för 
bedömare 2 som började med MIK. Anledningen till att denna studie började med 
MSC/ MPC före MIK var för att undgå denna effekt som tidigare setts. Däremot har 
inte samma fråga utvärderats för SiK och DiK, varför denna studie ville utröna om 
liknande effekt skulle synas.  
 
5.6. Metoddiskussion 

5.6.1. Rekrytering 
Till föreliggande studie påbörjades rekryteringen av deltagare redan i maj. Intresset för 
deltagande var dock svalt och trots god tidsmarginal kunde endast åtta dyader 
rekryteras.  Med komplettering av tidigare inspelat material, blev totala antalet dyader 
14. Detta ansågs vara tillräckligt för att genomföra studien. En anledning till att det var 
svårt att få tag i deltagare kan bero på att pma i afasiföreningar ofta tillfrågas om 
deltagande i studier och därför kan tänkas välja att avstå ibland. Dessutom kan kravet på 
videoinspelning vara avskräckande. Antalet deltagare i föreliggande studie är därmed 
relativt få och resultaten bör därmed tolkas med försiktighet. Hade antalet dyader varit 
fler är det möjligt att studien hade visat andra resultat. 
 

5.6.2. Reliabilitet 
För att bedöma intrabedömarreliabilitet gjordes bedömningar på film 8 – 14 med åtta 
dagars mellanrum. Detta för att minska risken för att bedömarna skulle komma ihåg hur 
de hade skattat tidigare, och dels för att det var en rimlig tidsram för arbetet. 
Möjligheten finns att ett annat resultat funnits om bedömarna väntat längre.  
 
Då tidigare studier använt ICC för uträkning och jämförelse av inter- och 
intrabedömarreliabilitet (Jakobsson, 2010; Bergström & Johansson, 2012; Eriksson et 
al., 2014; Togher et al., 2010) bedömdes också ICC lämpa sig för denna studie för att 
jämförelser mellan studierna skulle kunna göras. Enligt Peat (2002) krävs det dock 
minst 30 beräkningar med ICC för att resultaten ska vara tillförlitliga, vilket innebär att 
resultaten i föreliggande studie också ska tolkas utifrån detta.  
 
Ett betydande problem med ICC är att små eller inga varianser inom en jämförelse ger 
ett mycket lågt reliabilitetsmått, där samstämmigheten egentligen skulle ha varit mycket 
hög (Streiner & Norman, 2008). I denna studie uppstod det när samstämmighet för varje 
dyad skulle beräknas, då det i vissa material (t.ex. MPC) endast sätts två poäng. Detta 
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kan innebära att bedömaren sätter samma poäng två gånger (exempelvis 2 på interaktion 
och 2 på transaktion) och därmed inte får någon varians i sin bedömning. Samma 
problem uppstod även när bedömarna satte identiska poäng, då ingen varians fanns 
varken inom dyaden eller mellan bedömarna. Analysmetoden tolkar då detta som ICC = 
0, när det i själva verket är hög samstämmighet och ICC bör bli 1 (excellent 
samstämmighet). 
  
Konfidensintervallen före och efter samstämmighetsträning är för samtliga 
bedömningsmaterial överlappande vilket innebär att inga signifikanta resultat finns. 
Möjlig anledning till att konfidensintervallen överlappar så pass mycket som de gör kan 
vara att det är få deltagare i studien.  
 
5.6.3. Studiens design 
Bedömningarna med samtliga bedömningsinstrument gjordes tätt inpå varandra, med 1 
– 2 dagars mellanrum. Detta kan ha påverkat resultaten då man kan tänka sig att 
bedömarna från det ena testet till det andra dels lärde sig hur bedömning av samtal går 
till, dels lärde ”känna” deltagarna i samtalet, vilket kan tänkas ha påverkat 
bedömningarna. Att det var en vecka mellan bedömning av film 1 – 7 respektive 8 – 14 
berodde främst på att rekryteringen inte var helt klar.  
 
Samstämmighetsträningen gjordes under 3,5 timmar. Denna tidsåtgång är betydligt 
mindre i jämförelse med vad Bergström och Johansson (2012) hade där samstämmighet 
tränades i 20 timmar inklusive en timmes handledd genomgång av bedömnings-
materialen. Dock upplevde bedömarna i föreliggande studie att de fick ut det de 
behövde under denna tid. När 3,5 timmar hade gått upplevde bedömarna att det inte 
längre fanns något mer att diskutera kring poängsättningen för bedömningsmaterialen, 
och de funderingar som funnits hade rätts ut. Värt att notera är att bedömarna i 
föreliggande studie dels har olika personer i grupperna före- respektive efter 
samstämmighetsträning, samt att de inte hade någon handledd samträning eller 
genomgång av materialen utan endast utgick från instruktionen om att samträna på fyra 
filmer utöver de filmer som ingick i studien.  
 
Att åtta dagar gick mellan den första och andra bedömningen av film 8 – 14 var främst 
för att det var en rimlig tid att vänta inom ramen för studien. För MIK var de skriftliga 
riktlinjerna för bedömning av intrabedömarreliabilitet att den andra bedömningen bör 
göras minst en vecka efter första bedömningen Att tiden var relativt kort mellan första 
och andra bedömningen kan ha lett till att bedömarna i högre grad kom ihåg hur de 
tidigare skattat. Hade längre tid gått mellan bedömningarna är det möjligt att ett annat 
resultat gällande intrabedömarreliabiliteten hade setts. 
 
Anledningen till att deltagarna i gruppen före respektive efter samstämmighetsträning 
inte är desamma är för att undvika träningseffekt av att bedöma samma dyader igen; 
alltså för att det enbart är testen som ska utvärderas. Hade deltagarna varit desamma i 
båda grupperna kunde poängsättningen ha påverkats av kännedom om dyaderna och 
därmed inte utvärderat reliabiliteten av bedömningsmaterialen själva. Dock blir det 
istället svårt att urskilja om det är det faktum att bedömarna pratade med varandra som 
var den bidragande faktorn till ökad interbedömarreliabilitet eller om det var för att 
filmerna i gruppen efter samstämmighetsträning var enklare/svårare att bedöma. För att 
försöka undersöka hur stor inverkan dyaderna faktiskt har på poängsättning och 
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samstämmighet beroende på grad och typ av afasi gjordes korrelationsanalyser för att 
kontrollera för detta. 
 
Genom att genomföra studien på detta sätt finns det en grupp som inte har någon 
påverkan av någon typ av träning, utan där resultaten enbart påverkas av att bedömarna 
läst manualerna till materialen. Denna studie får därmed ett resultat på enbart 
manualernas påverkan på samstämmigheten vilket poängteras och efterfrågas i 
Bergström och Johansson (2012) där samstämmighet tränades innan bedömningarna 
gjordes.  
 

5.6.4. Författarnas egna erfarenheter och reflektioner om de olika bedömnings-
instrumenten 	

5.6.4.1 SiK och DiK 
SiK och DiK upplevdes av båda bedömarna som lättanvända material. Materialet är på 
svenska och innehåller många delfrågor med chans att specificera tydligt vad man ser. 
Ibland upplevdes det dock svårt att avgöra om poängsättningen skulle vara 4 (adekvat) 
eller 0 (aldrig, inte alls) i och med att ett aldrig förekommande beteende kan vara 
adekvat i den specifika kontexten. T.ex. fråga B2.2 i SiK "Sp är modell för gester som 
svarssätt", här kanske det inte finns något stort behov av att använda just gester, ska 
poängen då vara 0 = inte alls, eller 4 = adekvat? Frågorna i kategorin B1 i SiK kunde 
också vara svåra då de allra flesta är hjälpta av det som efterfrågas, men det kanske inte 
nödvändigtvis behövs just i filmen man tittar på. Frågan är då om man bör kryssa i 
"behövs inte" eller poängsätta med 4 = adekvat. Osäkerhet i poängsättningen kan dock 
noteras i högerspalten vilket underlättar för framtida analys av bedömningen. 
 
5.6.4.2 MSC och MPC  
MSC och MPC hade lämpliga riktlinjer och exempel för önskvärt beteende för varje 
helsteg i poängsättningen, vilket var till stor hjälp vid bedömning.  Dock saknades 
exempel och tydliga riktlinjer om när halvpoäng skulle sättas. MSC upplevdes som 
lättare att poängsätta då alla underkategorier bedöms och poängsätts var för sig vilket 
inte görs i MPC. I MPC slås poängen för A1 och A2 ihop och likaså poängen för B1 
och B2. Till exempel bedöms verbal förmåga (A1) och ickeverbal förmåga (A2) 
tillsammans vilket gör det svårt att tolka resultatet då man inte vet var styrkor och 
svagheter ligger i interaktionsförmågan.  
 
5.6.4.3 MIK 
I MIK upplevde båda författarna att det var svårt att avgöra vilken poängsättning som 
skulle ges och varför. Att avgöra när poängen skulle vara en 2: a och inte en 3: a var 
svårt då inga tydliga riktlinjer fanns för var gränserna gick för respektive poäng. 
Fördelen med MIK är att det är på svenska och är tydligt och användbart då det är lätt 
att gå tillbaka till en specifik minut och visa vad som är bra/mindre bra. Också här fanns 
bra med utrymme att kommentera det som sågs på filmen.   
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5.7. Förslag på framtida forskning 	

Som förslag på framtida forskning och examensarbeten inom logopedi skulle en 
kvalitativ analys kunna göras, där studien då undersöker de situationer i vilka 
bedömningarna i denna studie skiljer sig åt och varför. Då samplet i föreliggande studie 
var mycket litet är det viktigt att fortsätta utvärdera samtliga test på en större population 
för att få ett starkare underlag. Det är viktigt för att bedöma vilket material som därmed 
är bäst lämpat för klinisk verksamhet.   
 

5.8. Slutsats 

Denna studie visar att SiK och DiK är de material som visat sig ha en god och stabil 
interbedömarreliabilitet både före och efter samstämmighetsträning, samt hög 
intrabedömarreliabilitet. Samtliga material hade good interbedömarreliabilitet efter 
samstämmighetsträning. Konfidensintervallen för samtliga material är överlappande, 
vilket innebär att inga säkra slutsatser kan dras gällande om det är motiverat att träna 
samstämmighet. Analyserna visar dock att SiK och DiK är de material som har snävast 
konfidensintervall för interbedömarreliabiliteten vilket talar för att samstämmigheten 
skulle resultera i ett högt ICC både före och efter samstämmighetsträning. 
  
För typ av afasi och samstämmighet sågs ett signifikant resultat för SiK. Resultaten 
visar att bedömarna var mer samstämmiga vid bedömning av samtalspartnern när pma 
hade bakre eller global afasi. Ingen signifikant korrelation kunde hittas mellan grad av 
afasi och bedömarnas samstämmighet för något av bedömningsmaterialenen.  
  
Utifrån dessa resultat samt egna reflektioner kring materialen rekommenderas SiK och 
DiK för klinisk användning.  
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8. Bilagor 

1. Information till afasiförening 

2. Information till samtalspartner 

3. Information till person med afasi 

4. Ämnesförslag 

5. Samtyckesblankett 

6. Tabeller 



Bilaga 1. Information till afasiförening 

	

 
 
 

Deltagare sökes till en studie kring samtal mellan personer med afasi och deras anhöriga  
 
Vi heter Jenny Söderman och Jenny Wiborg och är logopedstudenter på Uppsala universitet. Vi ska 
under vårt sista år på logopedprogrammet skriva en magisteruppsats i det logopediska området afasi och 
kommunikationspartnerträning (KPT). Idag råder en osäkerhet kring vilken typ av bedömningsmaterial 
som är mest lämpligt att använda vid bedömning av samtalspartnerns förmåga att stötta en person med 
afasi i samtal, samt av hur delaktig personen med afasi är i samtalet. Vi ämnar därför med denna studie 
att utvärdera vilket av de bedömningsmaterial som idag används som är mest tillförlitligt.   
 
Vi kommer att filma ett samtal, där paren pratar om valfritt ämne eller utifrån givna ämnesförslag som 
t.ex. en drömsemester eller vad de skulle göra om de vann en miljon på lotto mm., under cirka 15 
minuter och sedan bedöma samtalet utifrån de olika bedömningsmaterial som idag finns. Inspelningarna 
görs om möjligt i Afasiföreningens lokaler, annars på annan plats enligt överenskommelse. 
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Deltagandet kommer inte att 
medföra några risker. En enkel bedömning av afasins svårighetsgrad kommer att göras utifrån det 
inspelade samtalet. Att medverka i studien bidrar till ökad kunskap om bedömning och behandling av 
afasi.   
 
För att kunna genomföra denna studie behöver vi minst 20 par, d.v.s. 20 personer med afasi och deras 
närstående. Vi vänder oss därmed till Er på afasiföreningen för att be om hjälp med att kontakta 
personer som ni tror skulle vara lämpliga och deras närstående. Vi kommer gärna och besöker er vid 
lämpligt tillfälle för att informera ytterligare om studien och vad deltagande innebär.   
 
Hör gärna av Er om det finns frågor om studien.  
Med vänliga hälsningar, 

 
 
 
 
 
  

Jenny Söderman                                                        Jenny Wiborg  
 
jennywjennys@gmail.com  
 
Monica Blom Johansson 
Universitetslektor. Handledare  
Institutionen för neurovetenskap 
Uppsala universitet 
(monica.blom.johansson@neuro.uu.se) 



Bilaga 2. Information till samtalspartner 

 
 

 
 

 
Till dig som är närstående till en person med afasi.   
Vi heter Jenny Söderman och Jenny Wiborg och är logopedstudenter på Uppsala universitet. Vi ska 
under vårt sista år på logopedprogrammet skriva en magisteruppsats om afasi och bedömning vid 
kommunikationspartnerträning (KPT). KPT innebär att samtalspartnern tränas i att använda olika 
strategier för att underlätta samtal med en person med afasi. För att kunna planera och utvärdera 
behandlingen behöver en bedömning göras. 
 
Syftet med projektet: Idag råder delade meningar kring vilken typ av bedömningsmaterial som är 
mest lämpligt att använda. Vi ämnar därför med denna studie att utvärdera vilket av de 
bedömningsmaterial som idag finns som är mest tillförlitligt.   
  
Nu söker vi Dig som har en närstående med afasi och vill bidra till detta forskningsprojekt.  
 
Vad innebär Ditt deltagande? Deltagandet innebär att Du och din närstående med afasi samtalar om 
valfritt ämne eller utifrån ämnesförslag, t.ex. den perfekta semestern, i cirka femton minuter. 
Samtalen kommer att videofilmas. De inspelade samtalen kommer sedan att bedömas med hjälp av 
de olika bedömningsmaterial . Detta för att se vilket bedömningsmaterial som är mest tillförlitligt 
och bör användas som bedömningsmaterial vid KPT. Utifrån inspelningen kommer även en enkel 
bedömning av afasins svårighetsgrad att göras.  
 
Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas.  
 
Konfidentiellt: Allt material som hör till studien (filmer t.ex.) kommer att ha en kod istället för 
namn och förvaras inlåsta på Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet och kommer inte 
komma obehöriga till del. Att medverka i vår studie bidrar till kunskapsutveckling och därmed 
förbättrade insatser till personer med afasi och deras närstående. 
 
Hör gärna av Er om det finns frågor om studien.  
Med vänliga hälsningar, 

 
 
 
 
 
 

Jenny Söderman                                                                      Jenny Wiborg  
 
jennywjennys@gmail.com  
 
Monica Blom Johansson 
Universitetslektor. Handledare  
Institutionen för neurovetenskap 
Uppsala universitet 
(monica.blom.johansson@neuro.uu.se)     



Bilaga 3. Information till person med afasi 
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Bilaga 3. Information till person med afasi 

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Kontaktuppgifter:		
	

Jenny	Söderman	och	Jenny	Wiborg:	jennywjennys@gmail.com		
	
	
Monica	Blom	Johansson	
Universitetslektor.	Handledare		
Institutionen	för	neurovetenskap	
Uppsala	universitet	
(monica.blom.johansson@neuro.uu.se)	
	



Bilaga 3. Information till person med afasi 

	
	
	
	

 
 
Till dig som har afasi   
Vi heter Jenny Söderman och Jenny Wiborg och går vårt sista år på logopedprogrammet på 
Uppsala universitet. Idag används många olika bedömningsmaterial vid bedömning av samtal 
mellan en person med afasi och dennes anhörig. I vårt examensarbete ska vi undersöka några 
samtal mellan personer med afasi och deras närstående och utvärdera vilket 
bedömningsmaterial som är bäst.   
 
Vi undrar nu om du vill vara med i vår undersökning.   
 
Hur går det till?:  
Du och din närstående samtalar i ungefär 15 minuter. Samtalen videofilmas.  
Det vi behöver veta är din ålder och vilket år du drabbades av afasi samt din relation till den 
du pratar med och hur länge ni känt varandra. 
 
 
Möjliga fördelar:  
Du hjälper forskningen och bidrar till vidare studier och utbildning. Du hjälper andra med 
afasi och deras anhöriga.   
 
Dina rättigheter:  
Deltagande är helt frivilligt. Du har rätt att avbryta när du vill.   
 
Eventuella risker:  
Deltagandet kommer inte att skada dig. Uppgifter som samlas in i samband med studien 
behandlas med sekretess.   
 
Hör gärna av Er om det finns frågor om studien.  
Med vänliga hälsningar, 
 

 
    
 
                                                                                          
 

Jenny Söderman                                                           Jenny Wiborg 
 
jennywjennys@gmail.com  
 
Monica Blom Johansson 
Universitetslektor. Handledare  
Institutionen för neurovetenskap 
Uppsala universitet 
(monica.blom.johansson@neuro.uu.se) 



Bilaga 4. Ämnesförslag 

Ämnesförslag 
 

• Semestrar	
• Event (konserter, matcher osv) 	
• Barn/barnbarn	
• Mat	
• Sport/fritid	
• Skulle du vilja vara känd? På vilket sätt?	
• Om du hade en superkraft, vad skulle det vara och varför?	

 

 

 



Bilaga 5. Samtyckesblankett 

 
 

 
 

 
 

Samtycke: 
 
 
Jag har förstått informationen:   
 
 
 
Jag samtycker till att delta: 
 
 
 
Jag samtycker till att filmen 
används i utbildningssyfte: 
 
 
 
Jag har fått en kopia på detta formulär:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: _______________________ 
 
Namnteckning:__________________________________ 

JA  NEJ 
   

JA  NEJ 
   

JA  NEJ 
   

JA  NEJ 
   



Bilaga 6. Tabeller 

 

Tabell 1 
Resultat för SiK del A och B. Värdena är de exakta poäng som bedömarna satte på respektive del.  

 

 

 

Tabell 2 
Resultat för DiK del A och B. Värdena är de exakta poäng som bedömarna satte på respektive del. 

Dyad Bedömare 1 del A Bedömare 2 del A Bedömare 1 del B Bedömare 2 del B 
1 39 35 26,5 22,5 
2 39 31 3,5 23,5 
3 33 29,5 9 4 
4 39 41 17 25,5 
5 35 36 36 32 
6 42 35,5 17,5 17,5 
7 34,5 40 11 22 
8 37,5 35 20 15 
9 31 39,5 17 24,5 
10 40 36 40 33,5 
11 37,5 44 32 32 
12 35 41,5 41 29,5 
13 38 40 33 34,5 
14 12 5,5 0 0 

 

 

Dyad Bedömare 1 del A Bedömare 2 del A Bedömare 1 del B Bedömare 2 del B 

1 27,5 29 40 38 
2 26 24,5 27 34,5 
3 31 23,5 41,5 31,5 
4 31,5 32 39 39,5 
5 25 27 29 30 
6 26,5 32 22,5 30 
7 31,5 31 20,5 38 
8 26,5 31 24 22 
9 21,5 31 25 38,5 
10 32 32 48 73 
11 36 36 82 79,5 
12 31,5 35 52,5 50 
13 28 31,5 44 45 
14 20 20 20 32 
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Tabell 3 
Resultat för MSC del A och B. Värdena i del A är den exakta poängen given av respektive bedömare. 

Värdena i del B presenteras i form av medelvärden. 

 

 

 

Tabell 4 
Resultat för MPC del A och B. Värdena är de exakta poäng som bedömarna satte på respektive del.  

Dyad Bedömare 1 del A Bedömare 2 del A Bedömare 1 del B Bedömare 2 del B 
1 3 2,5 2 2,5 
2 3 2 1 1 
3 2,5 1 1,5 1 
4 2 2 3 1,5 
5 4 4 4 4 
6 4 3 2,5 3 
7 2 1,5 1,5 1,5 
8 2 3 1,5 2,5 
9 2 3 1 2 
10 3 4 3 4 
11 1,5 3 2 3 
12 1 3 2 3 
13 3,5 3,5 2,5 3 
14 0,5 0 0,5 0 

 
 

 

Dyad Bedömare 1 del A Bedömare 2 del A Bedömare 1 del B Bedömare 2 del B 
1 4 3,5 3,83 3 
2 2 1,5 1,83 1,5 
3 3 2 2,66 1,33 
4 4 2 3 1,5 
5 4 2 4 2,16 
6 2,5 2 2,83 1,66 
7 4 2 3,33 1,66 
8 2 3 1,66 3,83 
9 1 2,5 1,7 1,83 
10 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 
12 4 4 4 3,83 
13 4 3 4 2,83 
14 3 3 1,83 2,33 
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Tabell 5 
Resultat för MIK. Värdena är de exakta poäng som bedömare 1 satte.  

Dyad 
Minut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 4 2 3 4 4 4 2 3 1 4 4 4 4 2 
2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 2 
3 4 1 3 3 4 3 3 2 1 4 4 3 4 2 
4 4 2 2 4 4 3 2 3 1 4 4 3 4 2 
5 3 1 3 4 4 2 3 2 2 4 4 3 4 2 
6 4 2 2 3 4 3 3 2 2 4 4 4 3 2 
7 3 2 3 3 4 3 2 2 2 4 4 4 3 3 
8 3 1 3 4 3 3 2 2 2 4 4 3 4 2 
9 4 2 3 3 4 4 2 3 1 4 4 3 4 2 
10 3 2 3 3 4 3 2 3 1 4 4 3 4 2 

 

 

 

 

Tabell 6 
Resultat för MIK. Värdena är de exakta poäng som bedömare 2 satte.  

Dyad 
Minut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
6 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
7 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 
8 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 
9 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 
10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 
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Tabell 7 
ICC för de olika bedömningsmaterialen, dyad för dyad.  

Dyad SiK DiK MSC MPC MIK 

1 0,98 0,7 0,15 0 0 

2 0,6 0,28 0 0,8 0,2 

3 0,77 0,85 0,14 0 0,4 

4 0,53 0,77 0,14 -0,8 0 

5 0,68 0,66 0 1 0 

6 0,56 0,58 -1,61 0 0 

7 0,68 0,61 0,63 0 0,31 

8 0,81 0,35 -0,11 0,2 0 

9 0,68 0,58 -0,71 0,5 -0,13 

10 0,53 0,77 1 0 1 

11 0,46 0,47 1 0 1 

12 0,47 0,2 1 0 0 

13 0,59 0,84 0 0,8 0 

14 0,78 0,58 0,86 0 0 

 

 


