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SAMMANFATTNING
Att  arbeta  med  kommunikativ  förmåga  är  en  av  grundstenarna  i  logopedens 
yrkesutövning.  Syftet  med denna studie var att utveckla ett  självskattningsinstrument 
som kan mäta kommunikativ förmåga, med möjlighet att fånga upp både positiva och 
negativa  aspekter  av  förmågan.  Instrumentet  utvecklades  i  enlighet  med  klassisk 
mätteori.  En  första  utvärdering  av  instrumentet  gjordes  i  ett  pilottest  med  13 
respondenter. Resultatet ledde till att antal items, det vill säga frågor, minskades från 
133 till 78 och individuella items förändrades vid behov. 254 respondenter fyllde sedan 
i det reviderade formuläret på internet. Fyra faktorer kunde uttydas ur materialet. Dessa 
var: beteende i sociala situationer, funktionell kommunikation, lingvistisk kunskap och 
receptiv  förmåga  samt  röst.  De  fyra  faktorerna  förklarade  30,4%  av  variansen  i 
materialet. Cronbachs alfa för alla 78 item var α = 0,76. Resultatet av denna studie är ett 
instrument i behov av ytterligare revidering och utveckling, främst med avseende på 
validering.

Nyckelord: logopedi, självskattningsinstrument, kommunikativ förmåga.

ABSTRACT
Working with communication is a key element  in professional  speech and language 
therapy.  The aim of this study was to develop a self-report instrument that measures 
communicative ability, with a possibility to capture both positive and negative aspects 
of  communication.  The  instrument  was  developed  in  accordance  with  classical 
measurement  theory.  A  first  evaluation  of  the  instrument  with  13  respondents  was 
conducted. As a result the number of items, ie questions, was reduced from 133 to 78 
and individual  items  were altered  when needed.  254 respondents then answered the 
revised form on the internet. Four factors could be extracted from the material. These 
were:  behavior  in  social  situations,  functional  communication,  linguistic  skills  and 
receptive skills plus voice. The four factors explained 30,4% of the variance within the 
material. Cronbach's alpha for all 78 items was α = 0,76. The result of this study is an 
instrument  in  need  of  further  revision  and  development,  primarily  with  respect  to 
validation.

Keywords: speech and language therapy, self-report instrument, communicative ability.
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1. Inledning 
Att  arbeta  med  kommunikativ  förmåga är  en  av  grundstenarna  i  logopedens 
yrkesutövning.  Kommunikativ  förmåga definieras olika från vetenskap till  vetenskap 
och även inom olika vetenskaper. En logoped skulle kunna säga att ett litet barn med 
Downs syndrom,  som har  svårt  att  lära  sig  tala  och som istället  kommunicerar  via 
tecken  eller  bildkommunikation,  ger  uttryck  för  sin  inneboende  kommunikativa 
förmåga. Samma logoped skulle kunna säga att två personer som talar olika språk, men 
ändå  lyckas  förstå  varandra  genom  kontextuell  förståelse  och  kroppsspråk,  också 
använder sig av sin inneboende kommunikativa förmåga.  Detta är två olika typer av 
situationer som genom icke-logopediska ögon kan te sig väldigt  olika.  Det kan vara 
svårt för den som inte är insatt att tänka sig att det är samma krafter som verkar, krafter 
som skulle kunna kallas kommunikativ förmåga.

En  av  logopedens  arbetsuppgifter  är  att  kartlägga  patienters  kommunikativa 
förmåga. Detta görs inom många olika diagnosgrupper och är inte alltid helt lätt.  En 
mängd test finns för att utreda specifika aspekter av språk och kommunikation. Dessa 
tester är dock  inte alltid anpassade och utprövade för den svenska befolkningen på ett 
tillfredsställande sätt. Testen används ofta också för att utvärdera behandling genom att 
man testar  patienten igen och ser om det är någon skillnad mellan första och andra 
testtillfället.  För att  skaffa sig en bild av den allmänna kommunikationsförmågan är 
logopeden däremot oftast hänvisad till  intervjuer och samtal med patienten och med 
personer i patientens omgivning.

Inom  logopedin  används  även  formulär  som  patienten  själv  kan  fylla  i.  En 
inventering av sådana formulär gjordes inför denna studie och visade att dessa är vanligt 
förekommande  inom  stamningsbehandling,  men  att  de   även  finns  inom  andra 
logopediska  behandlingsområden  såsom  röst  och  neurologi.  Formulären  var 
diagnosspecifika och författarna fick då idén att utforma ett formulär som kunde mäta 
självskattad kommunikativ förmåga oavsett diagnos.

1.1. Begreppet kommunikativ förmåga
När  man  söker  efter  information  om  kommunikationsteori  hittar  man  mycket  som 
handlar mer om teknik, kommunikation mellan apparater eller människor och apparater, 
än  om  kommunikation  mellan  människor.  Den  teori  som  rör  interaktion  mellan 
människor är på en mycket abstrakt nivå och är svår att använda praktiskt, till exempel 
som grundteori för en studie.

1.1.1. ”Competence” och ”Performance” i lingvistisk teori
Noam Chomsky skrev i en ofta citerad passage från sitt verk Aspects of the Theory of 
Syntax (1965) att: 

”Linguistic theory is concerned primarily with an ideal speaker-listener, in a 
completely  homogeneous  speech-community,  who  knows  its  language 
perfectly and is  unaffected with such grammatically irrelevant  conditions as 
memory  limitations,  distractions,  shifts  of  attention  and  interest,  and  errors 
(random or characteristic) in applying his knowledge of the language in actual 
performance.” (Chomsky, 1965, s. 3)

Denna typ av lingvistisk teori utgår alltså från mycket idealiserade förhållanden. Enligt 
Chomsky måste  man först  veta  vad ett  språk  är  innan man  kan börja  studera det  i 
relation till sociala fenomen. Han ansåg  att det är lingvistikens uppgift att undersöka 
och teoretisera kring vad ett språk är. Chomsky ansåg vidare att vägen till att beskriva 
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språket går genom kunskap om barns språkutveckling (Chomsky, 1965).

Chomsky  delade  upp  lingvistisk  förmåga  i  performance och  competence. Med 
performance  menas  själva  användandet  av  språket  och  med  competence  menas  den 
kunskap om språket som antas ligga bakom performance. Performance antas inte direkt 
avspegla competence annat än i den idealiserade situationen som beskrivs i citatet ovan 
(Chomsky, 1965). Exempel på när performance inte avspeglar competence kan vara när 
man inte kommer på ett visst ord, när man säger ett annat ord än vad man menar eller 
när man ändrar det man vill säga i mitten av en mening. 

1.1.2. ”Communicative competence” enligt Hymes
Hymes ansåg att Chomskys uppdelning i competence och performance var för abstrakt 
och för lingivistiskt grammatiskt inriktad (Hymes, 1972). Han menade att competence 
inte bara kan stå för grammatisk och lingvistisk kunskap eftersom man också behöver 
kunskap i bedömningen av vad som är passande och lämpligt i olika sociala situationer. 
Performance-begreppet räckte enligt Hymes inte heller till. Som ett skäl till detta angav 
Hymes att Chomsky inte diskuterade problemet att meningars betydelser ändras i olika 
situationer. Hymes ville lyfta fram att man inte kan bortse från den påverkan kultur och 
samhälle har på språklig förmåga (Hymes, 1972). I sitt anförande på Proceedings of the 
UCLA Sociolinguistics Conference tog Hymes (1966) upp denna fråga i förhållande till 
den  lingvistiska  relativitetsteorin.  Det  vill  säga  teorin  att  ett  språk  påverkar 
språkanvändarnas  kultur  och deras  uppfattning  av sin  omvärld.  Han menade att  det 
måste finnas en påverkan åt andra hållet också. Kultur och dess olika mönster måste 
påverka den lingvistiska erfarenheten och det lingvistiska beteendet. Vid ovan nämnda 
konferens myntade Hymes begreppet communicative competence, som bör tolkas som 
inbegripande alla dessa aspekter (Hymes, 1966).

1.1.3. En annan syn på lingvistik och hur den bör behandla kommunikation
Integrationisterna vid universitetet i Oxford, med Roy Harris i spetsen, ifrågasatte den 
traditionella  lingvistiken  under  1980-talet.  Den integrationistiska  ståndpunkten  är  att 
kommunikation inte går att separera från den kontext den sker i. Språket är integrerat i 
den  sociala  interaktionen  på  ett  sätt  som gör  det  föga  meningsfullt  att  separera  de 
lingvistiska  komponenterna  från  de icke-lingvistiska  (Harris  & Wolf,  1998).  För  att 
bättre förstå integrationisternas ståndpunkt kan man begrunda följande citat av Harris: 

”The philosophical basis of the integrationist position is the thesis that the linguistic 
universe is populated not by mysteriously unobservable objects called ”languages” but 
by observable human beings who somehow and sometimes manage to communicate 
with one another.” (Harris & Wolf, 1998, s. 19) 

Traditionell lingvistik har mer intresserat sig för att beskriva språkliga system och 
sätta upp regler för hur vi  använder vårt språk, till  exempel  grammatiska regler. Ett 
exempel på detta är Chomsky som ansåg att språket först måste beskrivas innan man 
kan studera språk i relation till andra fenomen. Integrationisterna menar att språk inte är 
strukturerat och inte kan studeras taget ur sitt sammanhang. 

Begreppet  communicative  competence  (Hymes,  1966)  kan vid en  första  anblick 
tyckas i vara i linje med den integrationistiska skolan. Begreppet kritiserades dock av 
Harris  på  grund  av  att  begreppet  vilar  på  teoretiska  grunder  från  den  traditionella 
lingvistiken (Harris & Wolf, 1998). 

Harris gav en egen definition av vad han kallade communicational profiency:
“One activity  or complex  of activities  is  to be integrated with another  in  a 
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particular  set  of  circumstances  and the  ability  to  handle  the  contextualized 
integration is the criterion of communicational proficiency.”  (Harris, 1996, s. 
12)

Harris menade att ordet proficiency, till skillnad från ordet competence, visar att detta är 
något man inte kan bedöma eller definiera på förhand, utan att bedömningen sker i den 
specifika situation som uppkommer (Harris & Wolf, 1998). En möjlig översättning till 
svenska skulle kunna tänkas vara kommunikativ färdighet. 

1.1.4. Kommunikationsteori applicerat på AKK-användning
Ett försök till att exemplifiera kommunikationsteori och göra den användbar i praktiken 
gjordes av Light (1989). Light anpassade sin definition av communicative competence 
för  AKK-användare.  Definitionen  lämpar  sig  dock  även  bra  för  övriga  utövare  av 
kommunikativ  förmåga.  Teorin  grundades  i  Hymes  begrepp  communicative 
competence  (1972).  Definitionen  av  competence  hämtade  Light  ur  Webster’s  Third 
New International Dictionary of the English Language: “...the quality or state of being 
functionally adequate or of having sufficient knowledge, judgement or skill” (citerad i 
Light, 1989, s. 138 ). Det vill säga att kunna utöva en förmåga på ett funktionellt och på 
ett  lämpligt  sätt.  Definitionen  av  ordet  competence infattar  som synes  dessutom att 
individen har tillräcklig kunskap om förmågan, omdöme i sitt utövande av förmågan 
och skicklighet i förmågan. 

Begreppet  communicative  competence  är,  enligt  Light,  alltså  förmågan  att 
funktionellt kunna kommunicera med sin omgivning och på ett lämpligt och passande 
sätt  kunna  möta  de  krav  som  den  dagliga  kommunikationen  ställer  på  individen. 
Förutsättningar för denna funktionalitet och lämplighet är kunskap, bedömningsförmåga 
och skicklighet i kommunikation. Dessa verkar i interaktion med varandra och behöver 
inte vara fullkomliga för att man ska ha en fungerande kommunikativ förmåga. I Lights 
definition  ska  man  som  kommunicerande  individ  ha  kunskap,  bedömning  och 
skicklighet  i  fyra  områden:  lingvistisk  kompetens,  operationell  kompetens,  social  
kompetens och strategisk kompetens. Lingvistisk kompetens står för kunskap om den 
kod,  till  exempel  bilder  eller  talat  språk,  som  används  för  kommunikationen. 
Operationell kompetens står för kunskap om vilka redskap man kan använda för att få 
fram koden, till exempel hur man manövrerar ett tekniskt kommunikationshjälpmedel 
eller hur man använder kroppen för att tala. Social och strategisk kompetens står för 
kunskap  och  bedömarförmåga  i  hur  man  ska  agera  i  interaktion  med  andra 
kommunikationspartners och vad man kan göra för att få kommunikationen att fungera 
även när ens kompetens inte räcker till (Light, 1989).

1.2.  Klassisk mätteori
Människan har länge haft ett behov av att mäta saker i sin tillvaro. I vardagen mäter vi 
bland annat fenomen som temperaturer och körhastigheter så gott som dagligen. Det 
finns  ett  behov av  att  mäta  också abstrakta  fenomen såsom livstillfredsställelse  och 
ångest.  Inom  psykometrin intresserar  man  sig  för  att  mäta  sådana  abstrakta 
konstruktioner och utvärdera mätinstrument som ska mäta dessa.

Då  man  mäter  abstrakta  fenomen  som till  exempel  ångest  så  är  ofta  det  enda 
alternativet  att  fråga  människor  vad  de  tänker,  tycker  och känner  inför  olika  saker. 
Människors svar på frågor används sedan för att dra slutsatser om och teoretisera kring 
det abstrakta fenomenet. Avståndet till det abstrakta fenomen man vill mäta kan tyckas 
ganska stort. Man får dock inte glömma att även då man mäter konkreta fenomen som 
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till  exempel  temperatur  drar  vi  slutsatser  om  temperaturen  utifrån  volym  hos 
kvicksilver.

Förhållandet  mellan  kvicksilver  och  temperatur  kan  anses  vara  vetenskapligt 
säkerställt  och  ha  hög  validitet.  Förhållandet  mellan  frågor  i  ett  formulär  och  det 
abstrakta begrepp formulär vill mäta är dock inte alltid lika säkert. Genom användandet 
av etablerad metodik kan man minimera risken för att mäta på fel sätt eller att mäta fel 
saker. Olika typer av metodik har olika terminologi. För att kunna använda sig av en 
metod är det därför viktigt att ha en förståelse av viktiga begrepp och deras definitioner. 
För att öka läsbarheten definieras centrala begrepp inom klassisk mätteori i nästa stycke.

1.2.1. Viktiga definitioner

Latent variabel: En latent variabel är en icke-observerbar variabel som antas påverka 
människors svar på konkreta frågor (Devellis, 2003). 

True Score Theory: Det observerbara värdet av ett svar är en summa av true score och 
felkällor. True score står för den delen i ett svar som är relaterad till den latenta variabel 
man vill mäta (Devellis, 2003).

Item: En fråga eller ett påstående som används för att mäta en latent variabel. Termen 
inkluderar  ofta  även  svarsformatet, det  vill  säga  hur  svaren  är  utformade  (Devellis, 
2003).

Scale: En  samling  items  som  antas  mäta  samma  latenta  variabel.  Items  vars  svar 
påverkas av samma latenta variabel, utgör en scale. Ett exempel kan vara att items: jag 
glömmer bort möten och jag känner konstant att jag har för lite tid delar samma latenta 
variabel, stress. Ibland används termen scale som beteckning på svarsformat, vilket kan 
förvirra. Scale bör inte förväxlas med index, där ett antal items antas ha en gemensam 
konsekvens.  Ett  exempel  på  detta  kan  vara  när  man  drar  slutsatser  om en  persons 
livskvalitet utifrån hur personen har svarat på hur han eller hon sköter sin hygien och 
huruvida han eller hon är nedstämd (Devellis, 2003).

1.2.2. Förslag på arbetsgång vid skapandet av ett självskattningsinstrument
Det första man ställs inför vid utvecklandet av en ny scale är att man måste veta exakt 
vad det är man vill mäta. Om en scale är tänkt att mäta abstrakta konstruktioner som 
livskvalitet  eller  kommunikativ delaktighet är det inte alltid så lätt att klart definiera 
bakomliggande  begrepp.  Om  möjligt  bör  man  grunda  utvecklingen  av  sin  scale  i 
relevant  teori.  Om  de  teorier  som  finns  inte  är  till  hjälp  vid  konstruktionen  kan 
utvecklarna själva ta fram en teoretisk modell eller en definition av det begrepp som är i 
fokus (Devellis, 2003).

När den teoretiska bakgrunden till den scale som ska utvecklas står klar och det är 
tydligt definierat vad som avses mätas kan itemkonstruktionen börja. Det är viktigt att 
hela tiden tänka på att alla items i en scale ska relatera till den latenta, underliggande, 
variabeln man tänker sig mäta. I klassisk mätteori är varje enskilt item i sig självt ett 
mått på den latenta variabeln och alla items har samma värde. I ett tidigt stadium är det 
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bättre att inkludera items som kan tyckas vara redundanta eftersom ordval, kontext och 
meningskonstruktion kan påverka mer än vad man tror. Mängden items i detta första 
steg bör inte begränsas. Man kan dock tänka sig att det skapas minst dubbelt så många 
och helst fyra gånger så många items som det färdiga instrumentet  väntas innehålla. 
Väldigt långa och grammatiskt komplicerade items bör undvikas liksom items som kan 
tolkas på flera sätt (Devellis, 2003). För en mer extensiv beskrivning av vad som bör 
undvikas  när  man  genererar  items  se  Devellis  (2003)  samt  Bradburn,  Sudman  & 
Wansink (2004). 

Vilket  svarsformat  en  scale  ska  ha  bör  bestämmas  simultant  med  skapandet  av 
items,  detta  eftersom  olika  formtyper  hos  items  inte  passar  med  olika  typer  av 
svarsalternativ.  Svarsalternativens  form  och  typ  har  implikationer  för  hur  mycket 
varians som  kan  finnas  och  därmed  också  kovariansen,  det  vill  säga  graden  av 
samvariation  mellan  items.  Kovariansen  ligger  till  grund  för  utförandet  av 
korrelationsberäkningar.  Om svaren på items inte varierar så blir användbarheten för 
instrumentet  som en sådan scale  ingår i  begränsad (Devellis,  2003).  Det finns olika 
typer av svarsformat som används i stor utsträckning. Ett av dessa är den så kallade 
Likert-skalan där  items  utformas  som  påståenden  och  respondenten  anger  i  vilken 
utsträckning han eller hon håller  med påståendet. Ett exempel är påståendet:  jag blir 
stressad av julklappsinköp,  som följs  av alternativen:  ja mycket  stressad, i  viss mån 
stressad,  inte  särskilt  stressad  samt  nej,  jag  blir  inte  stressad.  Semantic-differential 
används typiskt  i relation till  ett  eller  flera specifika stimuli  och svarsalternativen är 
förankrade åt båda hållen av adjektiv som utgör ett motsatspar. Ett exempel är då man 
ber personer att ta ställning till Uppsala Konsert och Kongress, Musikens hus, genom att 
rangordna från  fult__ __ __ __ __ vackert.  Visual Analog Scale, VAS, består av ett 
streck, ofta på ca 10 cm, med två påståenden i vardera änden och liknar till viss del 
semantic-differential.  Respondenten markerar en punkt på linjen som antas motsvara 
hans eller  hennes upplevelse av det aktuella  ämnet.  Svarsformatet  är finkänsligt  och 
respondenten kan i princip aldrig svara exakt likadant. Det är dock svårt att kvantifiera 
resultatet, det vill säga att dra gränser, och att vara säker på att varje person som svarar 
värderar  avstånd  på  linjen  på  samma  sätt.  Binära  svarsformat av  typen  ja/nej, 
stämmer/stämmer inte är vanliga men har den stora nackdelen att formatet i sig själv 
begränsar variansen (Devellis, 2003). 

Då  formatet  för  instrumentet  är  satt  och  en  första  kollektion  av  items  finns 
tillgänglig  bör  man  låta  experter  på  begreppet  man  vill  mäta  och  experter  inom 
närliggande  områden  utvärdera  instrumentet.  Man  bör  dock  hålla  i  tankarna  att 
sakkunniga  på  området  inte  nödvändigtvis  har  kunskaper  inom mätteori  och  att  de 
därför i all välmening kan ge dåliga råd (Devellis, 2003).

Nya  items  för  validering  och  för  att  upptäcka  brister  i  konstruktionen  bör  om 
möjligt inkluderas efter att items granskats av experter. Ett exempel på detta kan vara att 
inkludera en separat scale som mäter generell ångestnivå i ett instrument som ska mäta 
ångest  hos  studenter  vid  tentamen.  Detta  för  att  kontrollera  för  att  en  hög generell 
ångestnivå inte yttrar sig som en hög ångest vid tentamen (Devellis, 2003).

Utprovning av instrumentet bör ske med ett tillräckligt stort antal respondenter, det 
vill  säga personer  som besvarar  formuläret.  Hur  många som minst  bör  användas  är 
föremål  för diskussion och också i  mycket  beroende på hur instrumentet  ser  ut.  En 
tumregel är minst 300 respondenter men det finns även scales som utvecklats med färre 
deltagare. När svar från respondenterna samlats in kan man utvärdera items. Items bör 
först korreleras med varandra, så att man genom hur items relaterar till varandra kan dra 
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slutsatser  om  hur  items  relaterar  till  den  latenta  variabeln.  Om  items  har  starka 
korrelationer med varandra blir deras reliabilitet högre och därigenom reliabiliteten för 
den scale de ingår i. Detta förutsatt att items delar en bakomliggande variabel. Varje 
item  bör  ha  en  tillräcklig  varians  då  variansen  visar  hur  mycket  ett  item  faktiskt 
diskriminerar mellan respondenter. Varje item bör också ha ett medelvärde som ligger 
relativt nära mitten av svarsalternativsskalan (Devellis, 2003).

En faktoranalys kan ge svar på huruvida de items som framtagits består av en eller 
flera scales. Det kan finnas flera bakomliggande variabler som påverkar. Ett exempel på 
ett instrument bestående av flera scales är RHI (för mer information, se avsnitt 1.4) som 
delar  in  svaren  i  tre  faktorer:  funktionella,  emotionella  samt  kroppsliga  aspekter  av 
röstproblem. 

När  man  extraherar  faktorer  från  ett  datamaterial  utgår  man  från  korrelationer. 
Utgångspunkten är att en enda latent variabel påverkar svaren från respondenterna. De 
korrelationer som finns mellan enskilda items och alla items totalt antas representera 
korrelationer mellan items och den underliggande latenta variabeln. Alla observerbara 
items tillsammans tjänar alltså som proxy för den icke-observerbara latenta variabeln. 
Med hjälp av värdena från respondenternas svar kan man räkna ut hur korrelationerna 
borde se ut om det bara är en underliggande variabel som påverkar. Dessa hypotetiska 
korrelationer som utgår ifrån att endast en latent variabel påverkar materialet jämförs 
sedan  med  de  faktiska  korrelationerna.  Kvar  blir  en  residual  matrix,  en 
korrelationsmatris som består av den kovarians mellan items som inte kan förklaras av 
en enda latent variabel. I denna  korrelationsmatris har de hypotetiska korrelationerna 
dragits bort från de faktiska korrelationerna.  Residual matrix kan sedan användas på 
samma  sätt  som  ursprungsmatrisen  för  att  extrahera  ytterligare  faktorer  ur 
datamaterialet (Devellis, 2003).

Efter  att  faktorer  extraherats  ur  ett  datamaterial  roteras  de  för  att  tydliggöra 
mönstret.  Devellis  (2003) säger  att  rotation efter  faktoranalys  ”...provide a ”vantage 
point” from which the data's organizational structure – the ways in which items share a 
certain characteristics – becomes apparent.” (Devellis, 2003, s. 117). Alltså ändrar inte 
rotation, efter extraktion av faktorer, på egenskaper hos data utan rotationen tydliggör 
mönster och underlättar i och med detta tolkningen av data (Devellis, 2003).

Efter rotation får man fram en faktormatris  där man kan se hur mycket enskilda 
items  laddar  på  de  olika  faktorerna.  En  faktorladdning  kan  betraktas  som  en 
korrelationskoefficient  mellan  respektive  item  och  faktor.  Varje  item  får  alltså  sin 
laddning proportionellt till hur mycket det bidrar till  det totala mönstret.  Laddningen 
kan vara från minus ett till plus ett och samma item kan få starka laddningar på flera av 
faktorerna, detta kallas korsvis laddning. Laddningarna visar hur starka band items har 
till de olika faktorerna och kan användas för att inkludera items i faktorer eller förkasta 
items helt (Devellis, 2003). Den gräns som sätts för inkludering av items kan variera 
mellan olika undersökningar beroende på datas egenskaper. Hur högt ett item ska ladda 
på  en faktor  för  att  få  inkluderas  i  den  är  alltså  något  som varje  utvecklare  av  ett 
instrument själv får ta ställning till (Gorsuch, 1974).

Reliabilitetskoefficienten,  eller  alfa,  är  ett  värde  som  indikerar  hur  mycket  av 
variansen i scale som kan räknas till true score och inte kan räknas till felkällor. Alfa är 
alltså ett sätt att utvärdera hur väl skalan är konstruerad och beräkningen görs efter att 
individuella items har granskats och antingen inkluderats eller förkastats. Om alfa är 
högre än vad som krävs för instrumentets syfte finns det utrymme att korta ner skalan. 
(Devellis,  2003) För mer information angående procedurer gällande detta se Devellis 
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(2003). 
En visualisering av arbetsgången i skapandet av  ett psykometriskt instrument kan 

ses i figur 1.
  

Figur 1. Flödesschema över arbetsgången i skapandet av psykometriska instrument.

1.2.3. Internetformulär
Att  använda  sig  av  internet  för  att  administrera  formulär  är  både  kostnads-  och 
tidseffektivt. Det blir inga kostnader i form av utskrifter, porto och eventuella resor till 
respondenterna.  Man  vinner  tid  eftersom  respondenternas  svar  automatiskt  blir 
registrerade och inte behöver föras in separat. Det är av vikt att data registreras på ett 
sätt som är kompatibelt  med program som ska användas för statistisk analys  (Trost, 
2007).

En låg svarsfrekvens är ett potentiellt problem då man administrerar formulär via 
internet.  I  Ayre  och Wright  (2009)  studie  över  den kliniska  användningen av  deras 
instrument WASSP (se avsnitt 1.3) så var svarsfrekvensen på den webbaserade enkäten 
till verksamma logopeder 30,7 %. I Simons-Mackie, Threats och Kagan (2005) studie 
på om och hur man mäter effekter av afasibehandling i klinisk verksamhet svarade bara 
10,2 % av de tillfrågade behandlarna på enkäten. 

Problem av varierande natur kan uppkomma av tekniska orsaker, till exempel kan 
respondentens  datasäkerhetsinställningar  utgöra  ett  problem.  Etiska  dilemman  med 
webbaserade enkäter är att informationen är lätt att komma åt, om man vet hur, och att 
lagen inte ger lika starkt skydd för information sänd över nätet som för information sänd 
i ett igenklistrat kuvert (Trost, 2007).

Man  bör  vara  försiktig  med  obligatoriska  frågor  i  ett  internetformulär.  Detta 
eftersom  krångliga  frågor  som  måste  besvaras  för  att  man  ska  kunna  gå  vidare  i 
formuläret kan leda till att respondenterna avbryter (Trost, 2007).

1.3. Exempel på självskattningsinstrument inom logopedin
Ett  ofta  använt  självskattningsinstrument finns  inom  röstlogopedin.  Det  heter 
rösthandikappindex,  RHI,  och  är  en  översättning  av  Voice  Handicap  Index,  VHI 
(Ohlsson & Dotevall,  2009). Instrumentet är uppbyggt av 30 items med vardera fem 
svarsalternativ: aldrig, nästan aldrig, ibland, nästan alltid, alltid. Items är uppdelade i tre 
faktorer  och utgör  därför  tre  separata  scale  med varsin  latent  variabel:  funktionella, 
emotionella och kroppsliga aspekter på röstproblem. Ordningen på items från de olika 
faktorerna är blandad i det formulär som patienten fyller i. RHI kan användas för att få 
fram om en person upplever sig ha problem som kan ha med rösten att göra samt för att 
utvärdera en röstbehandling.

Ett  självskattningsinstrument  som  används  inom  neurologopedi  används  är 
Självsvarsformulär Om Förvärvade Talsvårigheter,  SOFT, där patienter med dysartri 
får svara på frågor om hur deras tal är och samt på frågor om hur de påverkas i sin 
kommunikation (Hartelius et al., 2008). Items är indelade i tre huvuddelar baserat på 
delar  ur  ICF:  del  ett  är  funktion,  del  två är  aktivitet  och delaktighet  och del  tre  är 
omgivningsfaktorer. En Likert-skala i fyra steg används som svarsformat. Instrumentet 
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är utvecklat  för att  kunna administreras på kort  tid och därigenom öka den kliniska 
användbarheten.  I  utvecklandet  jämförde  man  formuläret  med  ett  mer  extensivt 
dysartriformulär, detta för att säkerställa validiteten och för att se om SOFT, med sitt 
kortare format, kunde fånga upp motsvarande aspekter av patientens kommunikation. 
SOFT prövades  på  personer  utan  förvärvade  talsvårigheter  i  ett  magisterarbete  vid 
Göteborgs  universitet.  Man  fann  att  svaren  från  de  friska  deltagarna  var  positivt 
snedfördelade  vilket  författarna  tolkar  som  att  majoriteten  av  vuxna  upplever  att 
kommunikationen fungerar bra (Ahlberg & Hansson, 2007). 

CETI  (Communicative Effectiveness Index) är utvecklat av Jonathan Lomas et al. 
(1989)  för  att  dokumentera  kommunikativ  förmåga  hos  patienter  med  afasi.  Under 
utvecklingen  av  instrumentet  dokumenterade  afasipatienter  och  deras  anhöriga  vilka 
kommunikationssituationer  i  vardagen  som  upplevs  som  viktiga.  Dessa 
kommunikationssituationer  fick sedan ligga till  grund för items.  Detta  instrument  är 
först och främst tänkt att besvaras av anhöriga till patienter med afasi. Svarsformatet är 
en VA-skala som är förankrad med not at all able och as able as before stroke. 

Ett  flertal  självskattningsinstrument finns  inom  diagnosgruppen  stamning.  Ett 
exempel är Communication Attitude Test, CAT (Brutten & Dunham, 1989). CAT var ett 
av de första evidensbaserade formulären för just barn som stammar. Items består av 35 
påståenden med binära svarsalternativ, sant och falskt. Ungefär hälften av påståendena 
är konstruerade så att de indikerar en negativ attityd till kommunikation om personen 
svarar sant på dessa och för andra hälften av items är förhållandet omvänt.

S-scale, Scale of communication attitudes, är utvecklad av Ericson (1969) och är 
ytterligare  ett  exempel  på  instrument  tänkt  för  stamningspatienter.  När  Ericson 
utvecklade  sin  S-scale  utgick  han  ifrån  ett  flertal  påståenden  som berör  attityd  till 
kommunikation men som inte är  specifika för stamning.  Svarsalternativen till  de 39 
items som till slut togs med i instrumentet är binära. Ericson diskuterar i sin artikel att 
attityder om kommunikation generellt inte skiljer sig åt mellan de två grupperna. Vidare 
diskuteras att eventuella skillnader i attityd snarare är en skillnad i grad av negativitet 
eller  positivitet  gentemot  kommunikation.  Det  binära  svarsformatet  klarar,  enligt 
Ericson, inte riktigt av att tydligt separera personer som stammar från personer som inte 
stammar.  I en vidareutveckling tog man bort de items som inte lämpar sig om S-scale 
ska  användas  exempelvis  före,  under  och  efter  intervention.  Det  vidareutvecklade 
instrumentet har 24 items och heter därför S-24 (Andrews & Cutler, 1974).

Wright  and  Ayre  Stuttering  Self-rating  Profile,  WASSP,  är  även  det  ett 
självskattningsinstrument för barn som stammar. Instrumentet består av 24 items som 
ska fånga upp barnets upplevelse av stamningsbeteenden, negativa tankar och känslor 
om  stamning,  undvikande  av  talsituationer  samt  negativa  erfarenheter  på  grund  av 
stamning. Svarsformatet är semantic-differential i sju steg och ska representera upplevd 
svårighetsgrad  från  none/inte  alls till  very  severe/mycket  svår.  Skaparna  har  själva 
utvärderat hur instrumentet har använts kliniskt och denna studie ska ligga till grund för 
en framtida reviderad version av WASSP som ska anpassas till ICF. En anpassning av 
instrumentet för tonåringar och unga vuxna, A-WASSP, är i dagsläget under utveckling 
(Ayre & Wright, 2009).

Ett relativt nytt självskattningsinstrument för stamning heter Overall Assessment of  
the Speaker’s Experience of Stuttering, OASES (Yaruss & Quesal, 2006). Instrumentet 
är tänkt att ge en bild av genomgripande påverkan av stamning hos den enskilde genom 
att  mäta olika aspekter av funktionsnedsättningen.  Instrument består  av ett  hundratal 
items,  indelade  i  fyra  sektioner:  personens  kunskap  om  och  attityder  kring 
funktionsnedsättningen;  upplevda  känslomässiga,  beteendemässiga  och  kognitiva 
reaktioner; upplevda funktionella kommunikationssvårigheter; personens bedömning av 
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hur  stamningen  påverkar  livskvaliteten.  En  svensk  översättning  gjordes  2009  i  ett 
magisterarbete  vid  Karolinska  institutet  (Harbom  &  Åhs,  2009).  Det  översatta 
instrumentets namn är Genomgripande bedömning av talarens upplevelse av stamning,  
förkortat TUS.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet  med denna studie var att  utveckla  ett  självskattningsinstrument som kan mäta 
kommunikativ förmåga med möjlighet att fånga upp både positiva och negativa aspekter 
inom förmågan. 

Ett sådant instrument är intressant då det är ont om instrument inom logopedi som 
tillåter  varians från icke fungerande förmåga till  mycket  välfungerande förmåga.  Ett 
mätinstrument som kan mäta kommunikativ förmåga i allmänhet är också sällsynt, då 
det  vanligaste  är  att  instrumenten  är  diagnosspecifika  och  mäter  utifrån  en  viss 
problematik eller en viss grupp människor.

Frågeställningarna var: 
1. Går  det  att  mäta  det  abstrakta  fenomenet  kommunikativ  förmåga  med 
hjälp av psykometriska metoder?
2. Går det att göra ett instrument som är så pass känsligt att det kan mäta 
kommunikativ  förmåga  hos  personer  utan  diagnostiserade 
kommunikationssvårigheter.
3. Kan man dela in kommunikativ förmåga i delförmågor?
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3. Metod
3.1. Utformningen av items
Processen inleddes genom att författarna fritt skrev ner frågor och påståenden, som på 
något  sätt  berörde  kommunikativ  förmåga.  Detta  gjordes  för  att  fånga  in  så  många 
aspekter  av  fenomenet  kommunikativ  förmåga  som möjligt.  En av  författarna  tänkt 
indelning  av  kommunikativ  förmåga  gjordes  i  ett  tidigt  stadium.  Den innehöll  fyra 
delar: röst, till exempel styrka, kvalitet, uthållighet och telefon; lexikal- och grammatisk  
förmåga,  till  exempel  ordförråd,  stavning,  formuleringsförmåga  och  att  leka  med 
språket; icke-verbal kommunikation, till exempel kroppsspråk, mimik och ögonkontakt; 
pragmatisk förmåga, till exempel turtagning, att hålla en röd tråd och att anpassa språk 
efter  situation. Denna  indelning  användes  som  arbetsredskap  vid  formuleringen  av 
items, men författarna insåg tidigt modellens begränsningar och övergav indelningen. 
Författarna  funderade  även  kring  hur  olika  modaliteter  (till  exempel  tal,  skrift  och 
visuella hjälpmedel som smileys) kan tänkas påverka hur väl en viss individ fungerar i 
olika  kommunikativa  situationer.  En  individ  kan  vara  mycket  vältalig  men  ha 
svårigheter att uttrycka sig i skrift. Att ett och samma grundproblem kan ta sig olika 
uttryck  i  kommunikationsbeteende  och  påverka  andra  aspekter  av  kommunikationen 
försökte författarna också fånga upp. Detta kan till exempel ta sig uttryck då en individ 
har  svårigheter  med  att  förstå  det  som sägs  och  genom detta  får  svårt  att  föra  en 
konversation  framåt  på  ett  adekvat  sätt.  En noggrann inventering  av de  existerande 
formulär som används inom logopedin idag gav också inspiration till formuleringar av 
items.

Då redundans bland items var önskvärt i detta tidiga skede skapades flera items vars 
svar  kunde  tänkas  följas  åt  (Devellis,  2003).  Olika  ordval  och  formuleringar 
inkluderades, ett exempel på detta är samma item både positivt och negerat, det vill säga 
jag tycker om min röst samt jag tycker inte om min röst.

En  sjugradig  Likert-skala  valdes  som  svarsformat.  Genom  att  använda  ett 
svarsformat i sju steg finns det större möjligheter för varians i svaren än för svarsformat 
med färre alternativ. En femgradig, sjugradig och niogradig skala delar egenskaper som 
gör  att  de  får  liknande  svarsmönster  (Bradburn,  Sudman  &  Wansink  2004).  Ett 
niogradigt  eller  sjugradigt  alternativ  kan  därför  substitueras  med  ett  femgradigt 
svarsalternativ  som  är  enklare  för  respondenten.  Om  man  har  ett  litet  stickprov 
rekommenderar  Devellis  (2003)  dock  ett  svarsformat  med  flera  alternativ  för  att  få 
varians i svaren. Eftersom instrumentet som utvecklas i denna studie är tänkt att testas 
på  personer  utan  diagnostiserade  kommunikationssvårigheter  finns  en  risk  för 
otillräcklig varians om svarsalternativen är för få. 

Vissa av de formuleringar som tidigare tagits fram av författarna samt vissa av de 
formuleringar  som  hämtats  från  redan  existerande  formulär  omformulerades  till 
påståenden i enlighet med Likert-skalans format. Items från redan existerande formulär 
fick i de allra flesta fall ett nytt svarsformat i och med den sjugradiga Likert-skalan. I ett 
tidigt stadium användes sju likadana svarsalternativ på samtliga items (se Figur 2)

Jag hittar dagligen på egna uttryck och ord

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte 
i de flesta fall

Stämmer inte 
alls

Figur 2. Svarsalternativen i ett tidigt stadium.
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Den  tvetydighet  de  båda  stämmer  något-alternativen  ger  upphov  till  hoppades 
författarna  skulle  avhjälpas  genom  det  visuella  stöd  en  horisontell  orientering  av 
svarsalternativen ger (Devellis, 2003).

Vidare  överväganden  ledde  till  att  de  sju  svarsalternativens  formuleringar  fick 
variera  från  item  till  item.  Varierande  svarsalternativ  gav  möjlighet  att  inkludera 
påståenden som inte passade till svarsalternativen stämmer precis-stämmer inte alls (två 
exempel ses i Figur 3).

Jag brukar vara orolig för att min röst ska spricka eller försvinna

      

Nej, aldrig Har kanske 
hänt någon 

gång

Någon gång 
om året

Ett par 
gånger om 

året

En gång i 
månaden

Ett par 
gånger i 
månaden

Ja, varje 
vecka

Andra ber mig ta om det jag precis sagt för att dom inte har hört

      

Ja, alltid  i 90 % av 
fallen

i 70 % av 
fallen

i 50 % av 
fallen

i 30 % av 
fallen

i 10 % av 
fallen

Nej, aldrig

Figur 3. Andra typer av svarsalternativsformuleringar.

Svarsalternativen  på  varje  item  anpassades  också  för  att  motsvara  en  hypotetisk 
normalfördelning där majoriteten av respondenternas svar kunde tänkas hamna kring 
mittalternativet. Detta eftersom syftet med instrumentet är att mäta den självupplevda 
kommunikativa  förmågan  som  ett  kontinuum  från  icke  fungerande  till  mycket 
välfungerande  förmågan  eller  delförmågan.  Ett  exempel  är  att  författarna  ansåg  det 
rimligt att man i genomsnitt är orolig för att rösten ska spricka eller försvinna ett par 
gånger om året, till exempel vid förkylning (se Figur 3). 

3.2. Exklusionskriterier 
Inför  studien  bestämdes  att  exkludera  personer  med  tidigare  dokumenterad  svår 
hjärnskada, personer med demens, personer med diagnostiserad mental retardation, och 
personer med grav språkstörning från stickprovet. Detta för att dessa grupper kan ha 
nedsatt språkförståelse och bristande förmåga till självreflektion. Således efterfrågades 
eventuell  tidigare logopedkontakt  i den inledande delen av demografisk natur.  I  och 
med detta hoppades författarna få in information som kunde tyda på att respondenten 
kunde höra till någon av dessa grupper och därför borde exkluderas.

3.3. Utprovning av instrumentet
Den första versionen av formuläret döptes till Självskattning av kommunikativ förmåga 
(version  1.2).  Formuläret  bestod  av  en  inledande  del  med  frågor  om  kön,  ålder, 
utbildningsnivå  och  eventuella  sjukdomar,  det  vill  säga  demografisk  data.  Därefter 
följde  fyra  items  med  svarsformatet  semantic  differential  i  7  steg  avsedda  att  mäta 
frekvens av olika typ av kommunikation samt vikten av mänsklig kontakt. Huvuddelen 
av  formuläret  bestod  av  133 items  med  7  svarsalternativ  vardera,  avsedda  att  mäta 
kommunikativ förmåga. Dessutom inkluderades som en avslutande del 40 frågor för att 
mäta och kontrollera för personlighetsfaktorer (se Bilaga A).

Instrumentet  testades  sedan  i  en  pilotstudie.  Efter  denna  reviderades  items  och 
instrumentet testades på nytt i form av en webbaserad enkät (se kapitel 4 och 5).
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4. Pilottestet
4.1. Respondenter och procedur 
Respondenterna i piloten bestod av 13 personer som rekryterats i författarnas närmiljö. 
11 av deltagarna var kvinnor och 2 var män. Den äldsta var 68 år gammal och den 
yngsta var 19 år gammal med en median på 24 år,  ett  medelvärde på 29 år och en 
standardavvikelse på 14,4 år. Två respondenter hade gymnasieutbildning som högsta 
avklarade utbildningsnivå och resterande respondenter hade eftergymnasial utbildning. 
Formuläret,  Självskattning av kommunikativ förmåga (version 1.2), administrerades i 
form av en pappersblankett  där items presenterades i den ordning de tagits fram (se 
Bilaga A).  Detta för att  underlätta  och effektivisera  pilotdatainsamling i  detta  tidiga 
skede. Respondenterna fyllde i formuläret i hemmet, på enheten för logopedi, Uppsala 
universitet, eller på Medicinarcentrum, Uppsala universitet. I några fall var författarna 
närvarande  vid  ifyllandet.  Respondenterna  fick  muntlig  information  om studien  och 
instruerades att svara efter bästa förmåga samt uppmanades att lämna kommentarer på 
blanketten eller personligen till författarna. 

4.2. Databearbetning och statistik
Data bearbetades  i  SPSS 15.0 för Windows. Medelvärde,  varians och typvärde togs 
fram och dessa var sedan grunden för gallring av items. Alla items gicks igenom utifrån 
formulering, kommentarer från pilotrespondenterna och utifrån de slutsatser som kunde 
dras  från  de  deskriptiva  data.  Items  gallrades  genom analys  av  statistiska  data  och 
svarsalternativen bearbetades och förändrades vid behov. I praktiken innebar detta att 
items  med  liten  varians  och/eller  ett  medelvärde  som  avvek  kraftigt  från 
mittenalternativet ströks. Författarna valde att gallra bort item med medelvärde under 
2,5 samt över 5,5 eller en varians mindre än 1,0. Detta för att ett medelvärde närmare 
mittpunkten (4) samt en större varians var önskvärt.  Hade frågan endast ett  måttligt 
avvikande  medelvärde  eller  en  måttligt  liten  varians  fick  kvalitativa  överväganden 
avgöra huruvida items  skulle  exkluderas  eller  ej.  I  vissa fall  ändrades  svarsformatet 
och/eller  formuleringen i  item.  Ord och formuleringar  som visat  sig svåra att  förstå 
förändrades eller ströks. Redundanta items ställdes mot varandra och de som hade mest 
fördelaktiga statistiska egenskaper behölls. Positiva och negerade versioner av samma 
item ställdes mot varandra på motsvarande sätt. 

De inledande fyra items om frekvens och preferens analyserades inte statistiskt men 
ändrades i formuleringarna utefter kommentarer från respondenterna.

De items som inkluderats för att kontrollera för personlighetsfaktorer analyserades 
ej,  då  författarna  fick  kännedom om att  dessa  items  vetenskapliga  trovärdighet  var 
bristfällig.

4.3. Resultat
59 items exluderades och fyra lades till så att instrumentet inför enkäten bestod av 78 
items. I nio av de resterande item ändrades formuleringar och/-eller svarsalternativ. Alla 
svarsalternativ av typen stämmer-stämmer inte ändrades till (se Figur 4):
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Jag tycker om min röst

      

Stämmer 
precis

Stämmer för 
det mesta

Stämmer 
något

Stämmer och 
stämmer inte 

i lika hög 
grad

Stämmer till 
en liten del

Stämmer för 
det mesta 

inte 

Stämmer 
inte

Figur 4. Omarbetade formuleringar av svarsalternativ.

Delen  som  behandlade  personlighetsfaktorer  togs  bort.  I  den  inledande  delen  för 
insamling av demografisk data ändrades antal utbildningsnivåer till fyra istället för sex. 
Frågan  om  neuropsykiatrisk  diagnos  togs  bort.  Frågan  om  tidigare  logopedkontakt 
delades  upp  till  en  ja/nej-fråga  med  efterföljande  val  av  typ  av  logopedkontakt. 
Möjlighet att själv specificera typen av logopedkontakt fanns också. Mer specificerad 
instruktion utformades.

4.4. Kort diskussion om pilotens resultat
En generell  kommentar  från respondenterna var  att  formuläret  var långt.  Formuläret 
kortades ner med 55 items som skapats av författarna och 40 items som var tänkt att 
mäta personlighet. Formuläret bestod efter denna gallring av en inledande del för att 
samla in demografisk data,  fyra inledande items om frekvens och preferens samt 78 
items rörande olika aspekter av kommunikativ förmåga. En annan vanlig kommentar 
var  att  antalet  svarsalternativ  var  för  högt.  Antalet  svarsalternativ  valdes  av 
mätteoretiska skäl, för att öka den möjliga variansen, och förändrades därför inte. Detta 
är ett exempel på ett tillfälle då personer som inte är insatta i mätteori ger dåliga råd 
(Devellis,  2003).  En kommentar  som återkom var  att  det  var  svårt  att  svara  för  att 
respondenterna tyckte att kommunikativa beteenden skilde sig mycket åt från situation 
till  situation. Detta problem försökte författarna avhjälpa genom att ta fram tydligare 
instruktioner för framtida testning. Respondenterna ombads då att  ge ett  så generellt 
svar  som möjligt  även om kommunikativa  beteenden  i  olika  sociala  situationer  kan 
skilja sig mycket åt. Två alternativ med texten stämmer något visade sig vara svårt att 
förstå. Detta var grunden till att svarsalternativens text omformulerades (se Figur 4).

Flera av respondenterna uppgav att formuläret var roligt och intressant att fylla i. 
Att författarna var närvarande i vissa fall gav värdefull kvalitativ information. Det gav 
en uppfattning om hur folk betedde sig när de fyllde i formuläret och i stunden kunde 
författarna besvara frågor som respondenterna annars kunde ha ansett som för triviala 
för att kommentera i skrift.
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5. Enkät
5.1. Respondenter och procedur
Enkätens respondenter bestod av 254 personer. 188 av respondenter var kvinnor och 66 
var män. Den äldsta var 74 år gammal och den yngsta var 17 år gammal med en median 
på 27 år, ett medelvärde på 33 år och en standardavvikelse på 11,8 år. 10 respondenter 
uppgav att de var födda år 1900, vilket tolkades som uteblivet svar eftersom detta var 
det förinställda valet i enkäten och är högst osannolikt. Dessa exkluderas i figur 5. 

Figur 5. Födelseår i intervall för respondenterna,  n = 244. 10 personer som uppgav 1900 som födelseår 
har uteslutits ur diagrammet.

Av respondenterna svarade 24 stycken ja på frågan om de tidigare haft kontakt med 
logoped.  15 av  dessa bedömdes  ha  haft  kontakt  med  logoped av  behandlande  eller 
utredande karaktär (se Figur 6). Exempel på typ av kontakt som ej bedömdes relevant är 
att man är logopedstudent, lärare eller tidigare varit försöksperson i ett projekt. Frågan 
om tidigare logopedkontakt visade sig vara tvetydig i sin formulering och orsakade viss 
förvirring hos respondenterna.

Två  respondenter  uppgav  grav  hörselnedsättning,  tre  respondenter  uppgav  grav 
synnedsättning  och  en  respondent  uppgav  både  grav  synnedsättning  och  grav 
hörselnedsättning. För utbildningsnivå hos respondenterna se figur 7.
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Figur 6. Diagrammet visar anledningar till logopedkontakt hos respondenter n = 24. Femton respondenter 
bedömdes  ha  haft  kontakt  av  behandlande  natur,  fyra  med  röstproblematik,  nio  med  tal  och 
språksvårigheter som barn, en person genomgick logopedisk utredning inom medicinsk diagnos och en 
anledning:okänd.

Utbildningsnivå
Figur 7. Visar utbildningsnivå hos respondenterna n = 254. Antal respondenter samt andel respondenter i 
procent inom varje kategori anges.
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De grupper som var tänkta att exkluderas var personer med tidigare dokumenterad 
svår hjärnskada, personer med utvecklad demens, personer med diagnostiserad mental 
retardation,  och  personer  med  grav språkstörning  (se  kapitel  3).  Detta  för  att  dessa 
grupper kan ha nedsatt språkförståelse och förmåga till självreflektion. En bedömning 
att  ingen  av  respondenterna  med  säkerhet  kunde  tillhöra  någon  av  dessa  grupper 
gjordes.  Inga  respondenter  exkluderades  därför  i  analyserna  på  grund av  fastställda 
kriterier.

Instrumentets  items  lades  in  i  ett  av  Google  tillhandahållet  gratisverktyg  för 
internetenkäter. För att underlätta inkodningen av materialet gavs varje svarsalternativ 
ett nummer mellan ett och sju. Ordeningen på items slumpades i Microsoft Excel 2007. 
För  enkäten  i  sin  helhet  se  bilaga  B.  Respondenterna  rekryterades  sedan  via  en 
facebookgrupp startad för ändamålet.  För att  i  någon mån stratifiera  stickprovet  vad 
gällde ålder och kön gjordes även mailutskick till olika arbetsplatser och föreningar. Ett 
informationsbrev  om  studien  lades  ut  på  gruppens  facebooksida  och  bifogades  i 
mailutskicken  (se  Bilaga  C).  Där  informerades  deltagarna  kort  om  bakgrunden  till 
studien,  vad  deltagande  innebar  samt  hur  man  kunde  kontakta  författarna. 
Informationsbrevet  stod  även  på  enkätens  förstasida.  De  av  författarna  tillfrågade 
personerna hade möjlighet att i sin tur vidarebefordra inbjudan att delta i studien. På 
grund  av  internetverktygets  karaktär  gick  det  inte  att  se  om  respondenter  avbröt 
deltagandet. Det gick inte heller att kontrollera hur många som fått inbjudan att delta 
men valt att avstå.

Deltagande  i  studien  bedömdes  ha  inga  eller  mycket  små  möjliga  negativa 
konsekvenser  för  respondenterna.  Forskningsetisk  prövning  gjordes  av  en  lokal 
bedömningsgrupp inom Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Respondenterna hade möjlighet att tacka ja till  en uppföljning av enkäten, vilket 
173 gjorde. Av dessa valdes 30 slumpmässigt ut och fick en förfrågan om att fylla i 
formuläret  på nytt.  16 av de 30 skickade in enkäten en andra gång. Respondenterna 
fyllde sedan i enkäten en andra gång mellan en till  fem veckor efter  första tillfället. 
Detta möjliggjorde en bedömning av instrumentets reliabilitet över tid.

5.2. Databearbetning och statistik
Data bearbetades i SPSS 15.0 för Windows samt SPSS 17.0 för Windows. Medelvärde 
och varians togs fram för varje item. Alla analyser utfördes utan att inverterade items 
svar  spegelvändes.  Pearsons  produktmomentskorrelationskoefficient utfördes  för  att 
kontrollera att inga items korrelerade så mycket med ett annat item att de kunde antas 
vara redundanta och därför behöva uteslutas. Reliabilitet för/av intern konsistens mättes 
genom  Cronbachs  alfa.  En  explorativ  faktoranalys  med  Principal  Axis  Factoring-
extraktion och snedvinklig rotation (Varimax) utfördes för olika itemgrupper.  Antalet 
faktorer bedömdes genom inspektion av egenvärden i en så kallad  scree-plot och på 
basis  av  andelen  förklarad  varians  samt  laddningsmönstret  i  faktormönstret. 
Faktorpoäng  för  varje  faktor  togs  fram  för  alla  respondenter  (för  information  om 
faktoranalys se avsnitt 1.2.2).

För att undvika att behöva spegelvända inverterade items räknades varje persons 
standardiserade poäng per faktor ut, så kallad faktorpoäng. Jämförelse mellan könen för 
faktorpoäng per faktor gjordes med tvåsidigt oberoende t-test. Tvåsidigt oberoende t-
test användes även för att undersöka skillnader i faktorpoäng per faktor mellan gruppen 
med  grav  hörsel-  och/eller  grav  synnedsättning  jämfört  med  övriga  respondenter. 
Multivariat ANOVA utfördes för att undersöka effekter av olika utbildningsnivåer på 
faktorpoäng per faktor samt för att undersöka effekter av var och en av de inledande 
fyra  items  på  faktorpoäng  per  faktor.  Multivariat  ANOVA  utfördes  även  för  att 
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undersöka effekter av ålder på faktorpoäng per faktor. Inför dessa analyser grupperades 
respondenterna  i  grupper  födda  år  1935-1944,  1945-1954,  1955-1964,  1965-1974, 
1975-1984,  1985-1994  (se  Figur  5)  och  tio  av  respondenterna  med  osäkra 
åldersuppgifter uteslöts. 

Reliabilitet  över  tid  mättes  genom  test-retest, det  vill  säga  att  skillnader  i  svar 
mellan testtillfälle ett och testtillfälle två för varje enskild respondent undersöktes med 
t-test.  ICC,  intraclass correlation användes för att  dessutom undersöka korrelationer 
mellan testtillfälle ett och testtillfälle två för varje enskild respondent.

5.3. Resultat
Eftersom items i internetformuläret var tvingande saknades inga värden, det vill säga n 
= 254 i de statistiska analyserna. Dock fanns det tio respondenter vars åldersuppgifter 
bedömdes som osäkra och dessa uteslöts från alla analyser där ålder var en viktig faktor. 
Där var n = 244. 

Pearsons  produktmomentskorrelationskoefficient  visade  att  alla  item korrelerade 
lägre än  r =  0,80. Cronbachs alfa för alla 78 item var  α = 0,76. Inledande tester på 
svarsdata från alla items, Kaiser-Meyer-Olkin (0,82) och Bartletts test (χ² = 9667,91, p 
< 0,05), visade att data lämpade sig för faktoranalys. 

Medelvärdet för alla item totalt  var 3,8 och medelvariansen 2,1. Kompletterande 
deskriptiva data  visade att  37 enskilda items hade antingen en varians  mindre  än 2 
och/eller ett medelvärde som avvek med 1,5 från mittvärdet i svarsalternativen. 

Faktoranalys med Principal Axis Factoring-extraktion och Varimax-rotation på alla 
78 items gav 78 faktorer med ett egenvärde högre än 1. En graf över egenvärdena (så 
kallad scree-plot) indikerade en platå efter fyra faktorer. Dessa fyra faktorer förklarade 
tillsammans 30,4% av variansen (se Tabell  1). Faktormatrisen presenteras i bilaga D 
och E.

Tabell 1. Förklarad varians per faktor samt kumulativ förklarad varians för alla faktorerna.  Siffrorna är 
efter rotation. Extraktionsmetod: Principal Axis Factoring. Rotationsmetod: Varimax.

Faktorer Förklarad varians per faktor 
(efter rotation) 

Kumulativ förklarad varians 
(efter rotation)

Faktor I 11,6% 11,6%

Faktor II 8,6% 20,3%

Faktor III 6,3% 26,5%

Faktor IV 3,8% 30,4%

29  items  laddade  inte  starkare  än  0,40  på  någon  av  dessa  faktorer  (se  Bilaga  
D). 0,40 var gränsen för att inkludera frågorna i någon faktor. Detta gav 49 items som 
hamnade  inom  faktorerna  varav  två  hade  korsvis  laddning  (Se  Bilaga  E).  Intern 
konsistens genom Cronbachs alfa för alla enskilda faktorer visas i tabell 2.
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Tabell  2. Reliabilitetskoefficient,  Cronbachs  alfa  (α)  för  varje  faktor.  Visar  huruvida  de  enskilda 
faktorerna har god intern konsistens.

Faktorer Cronbachs alfa (α) för varje faktor

Faktor I 0,69

Faktor II 0,86

Faktor III 0,80

Faktor IV 0,63

På  basis  av  laddningsmönstret  (se  bilaga  E)  benämndes  de  fyra  faktorerna: 
kommunkationsbeteende  i  sociala  situationer,  funktionell  kommunikation,  lingvistisk 
kunskap och receptiv förmåga samt röst.

Oberoende  tvåsidigt  t-test  för  kön  och  faktorpoäng  per  faktor  visade  inga 
signifikanta skillnader mellan könen (faktor I p = 0,07; faktor II p = 0,81; faktor III p = 
0,24;  faktor  IV  p  =  0,22).  Oberoende  tvåsidigt  t-test  mellan  den  grupp  som  hade 
antingen  grav  syn-  och/eller  grav  hörselnedsättning  och  övriga  respondenter  visade 
ingen signifikant skillnad (faktor I p = 0,16; faktor II p = 0,41; p = 0,95; faktor IV p = 
0,11).  Multivariat  ANOVA  med  utbildningsnivå  som  oberoende  variabel  och 
faktorpoäng per faktor som beroende variabel visade en signifikant effekt på faktor II 
(F(3,653)  =  2,88,  p  <  0,05).  På  övriga  faktorer  fanns  ingen  signifikant  effekt  av 
utbildningsnivå (faktor I p = 0,79; faktor III p = 0,26; faktor IV p = 0,66). 

Den multivariata ANOVAN för ålder och faktorpoäng per faktor (n = 244) visade 
en signifikant effekt av ålder på faktor II (F(6, 852) = 3,51, p < 0,05). För de andra 
faktorerna fanns inga signifikanta ålderseffekter (faktor I p = 0,95; faktor III p = 0,67; 
faktor IV p = 0,21). 

En  multivariat  ANOVA utfördes  för  varje  item i  det  inledande  fyra  items  och 
faktorpoäng per faktor. Den första frågan i de inledande fyra items, hur mycket pratar 
du under en vanlig dag  hade en signifikant effekt på faktor I (F(5, 813) = 23,7,  p  < 
0,05). Inga signifikanta effekter observerades för övriga faktorer (faktor II  p  = 0,55; 
faktor III p = 0,12; faktor IV p = 0,96). Den andra frågan i de inledande fyra items, hur 
mycket pratar du i telefon per dag uppvisade signifikanta effekter på faktor I (F(6, 852) 
= 6,30 ,p < 0,05) och faktor III (F(6, 852) = 3,27, p < 0,05). Inga signifikanta skillnader 
uppvisades för de andra faktorerna (faktor II p = 0,21; faktor IV p = 0,81). Den tredje 
frågan i de inledande fyra items, hur mycket kommunicerar du i skrift per dag uppvisade 
en signifikant effekt för faktor III (F(6, 852) = 4,78, p < 0,05). För de andra faktorerna 
sågs inga effekter (faktor I p = 0,08; faktor II p = 0,48; faktor IV p = 0,53). Den sista 
frågan inom de inledande fyra items,  hur viktigt är det för dig att umgås med andra 
människor, uppvisade signifikanta effekter för faktor I (F(5, 813) =3,91,  p < 0,05) och 
IV (F(5,813) = 3,17, p < 0,05). För de andra faktorerna observerades inga signifikanta 
effekter (faktor II p = 0,49; faktor III p = 0,72).

T-test mellan olika testillfällen för de respondenter som fyllde i testet två gånger 
visade på signifikanta skillnader för fyra av respondenterna då p < 0,05 (se Tabell 3). 
Intraclass  correlations  visade  på  signifikanta  korrelationer  då  p  <  0,05  för  alla 
respondenter. 
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Tabell  3. Tvåsidigt  beroende t-test   samt intraclass  correlations  mellan testtillfällen för  samtliga test-
retest-respondenter.  Signifikanta skillnader finns för fyra  av respondenterna.  Samtliga korrelationer  är 
signifikanta. Korrelationerna varierade från 0,59 till 0,95.

Respondent T-test (signifikans) Intraclass correlation 
(single measures)

Respondent 1 0,45 0,75*
Respondent 2 1,00 0,73*
Respondent 3 0,00* 0,91*
Respondent 4 0,16 0,95*
Respondent 5 1,00 0,73*
Respondent 6 0,84 0,59*
Respondent 7 0,48 0,83*
Respondent 8 0,13 0,87*
Respondent 9 0,89 0,82*
Respondent 10 0,00* 0,89*
Respondent 11 0,00* 0,83*
Respondent 12 0,59 0,84*
Respondent 13 0,18 0,73*
Respondent 14 0,44 0,83*
Respondent 15 0,00* 0,73*
Respondent 16 0,06 0,76*

*Signifikant då p < 0,05

5.4. Kort diskussion om enkätens resultat
Medelvärdet 3,8 för alla items låg nära mittalternativet 4 vilket är önskvärt. Det fanns 
dock items som avvek i medelvärde och för framtiden kan man fundera på att utesluta 
dessa. Medelvariansen var 2,1 vilket författarna ansåg tillräckligt. Det fanns items med 
en låg varians som man också kan fundera på att utesluta.

Inga items korrelerade över  r = 0,80 och detta sågs av författarna som tillräckligt 
för att de inte skulle ses som redundanta och därför behöva uteslutas. Cronbachs alfa, α 
= 0,76, för alla items är, enligt Devellis respektabelt (Devellis 2003). Nunally (1978), 
citerad i Devellis (2003) föreslår 0,7o som en nedre gräns för alfa-poäng även om det 
finns skalor som publiceras med lägre alfa (Devellis, 2003). 

De fyra faktorerna förklarade endast 30,4% av variansen i instrumentet (se Tabell 
1). Detta är något lågt men fyra faktorer kunde ändå uttydas och tolkas. De items som 
inte  laddar  >  0,40  på  någon  av  faktorerna  eller  har  korsvisa  laddningar  skulle  i 
framtiden kunna uteslutas. Faktor I och IV hade ett något lågt alfavärde, < 0,70 men > 
0,60. Faktor II och III hade ett mycket bra alfavärde, > 0,80 (Devellis, 2003). För faktor 
II och III är sannolikheten stor att de inom sig själva mäter ett specifikt begrepp, det vill 
säga en hög intern reliabilitet. För faktor I och IV är den interna reliabiliteten svagare 
men värdena är inte oacceptabla. Det bör tas i beaktande att antalet respondenter kan 
vara för få för att en faktoranalys ska vara tillförlitlig. Minst 5 respondenter per item (5 
×  items  antal)  och  antal  variabler/antal  respondenter  >  10  är  två  olika 
rekommendationer för stickprovet och studiens stickprov når inte upp till någon av dem.

Inklusionskriteriet  för items i någon av faktorerna sattes till  en faktorladdning > 
0,40.  Denna gräns för inklusion är vanlig att använda i faktoranalys vid stickprov på 
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runt  100  respondenter  (Goursuch,  1974)  och  författarna  avgjorde  att  denna  stränga 
gräns  passade  studiens  data.  Skulle  man  sänka  gränsen  för  inklusion  till 
faktorladdningar  >  0,35  skulle  ytterligare  nio  items  med  passande  innehåll  kunna 
inkluderas i faktorerna (se Bilaga D).

De fyra faktorerna innebörd tolkades av författarna och namngavs (se Bilaga E). 
Den första faktorn döptes till kommunikationsbeteende i sociala situationer. Items inom 
denna faktor behandlade grad av hur mycket man pratar i gruppdiskussioner, hur lätt 
eller  svårt  man  har  att  ta  kontakt  med  nya  människor,  om man  litar  på  sin  talade 
kommunikation eller inte och om man har lätt eller svårt för att tala inför en grupp. Den 
andra  faktorn  döptes  till  funktionell  kommunikation.  Items  i  denna  faktor  behandlar 
ämnen  som  huruvida  det  blir  mycket  missförstånd  i  kommunikationen  eller  inte, 
huruvida man glömmer ord eller sätter dem på fel plats, negativa och positiva känslor 
kring kommunikation samt huruvida man kan hålla och följa en röd tråd i samtal eller 
inte.  Den  tredje  faktorn  döptes  till lingvistisk  kunskap och  innehöll  items  rörande 
ordförråd och läsning och skrivning. Den fjärde faktorn var den mest svårtolkade och 
döptes till  receptiv förmåga samt röst. Items behandlade tankar kring den egna rösten 
samt hur väl man kan läsa av andra människor och om människor vänder sig till en med 
sina problem eller inte. 

Faktor II (funktionell kommunikation) verkar vara den faktor som är känsligast för 
påverkan  av  oberoende  variabler  av  demografisk  natur.  Signifikanta  effekter 
observerades för denna faktor av åldersgrupp och utbildningsnivå.  Post hoc analyser 
utfördes men bedömdes vara av liten relevans då stickprovet var mycket snedfördelat 
(se Figur 5 samt Figur 7). De signifikanta effekter som kunde observeras ligger mellan 
de största grupperna, både vad gäller ålder och utbildningsnivå. Eftersom det är lättare 
att hitta signifikans med större grupper av respondenter ansåg författarna att det inte 
gick att dra några särskilda slutsatser av ålders- och utbildningseffekterna. Det skulle 
dock  vara  intressant  att  undersöka  effekter  av  ålder,  utbildning  och  kön  med  ett 
stratifierat stickprov.

Tre  av  de  inledande  fyra  items  hade  signifikanta  effekter  på  faktor  I 
(kommunikationsbeteende i sociala situationer). Dessa items var, hur mycket pratar du 
per dag, hur mycket pratar du i telefon per dag samt hur viktigt är det för dig att umgås  
med andra människor. Effekten av den första frågan, hur mycket pratar du per dag, är 
vid  en  första  anblick  ganska  självklar  då  många  av  items  inom faktor  I  behandlar 
huruvida man pratar mycket eller inte. Effekten på faktor I av den andra frågan,  hur 
mycket pratar du i telefon per dag, bedömdes inte relevant. Detta eftersom de items i 
instrumentet som behandlade telefonsamtal laddade svagt på alla fyra faktorerna, alltså 
även faktor I,  och har ingen eller  liten relevans för faktorernas semantiska innehåll. 
Effekten på faktor I av den fjärde frågan är något mer svårtolkad än effekten av den 
första frågan. Huruvida man tycker att  det  är viktigt eller  inte att  umgås med andra 
människor kan dock antas påverka poäng för en faktor som innehåller  många items 
rörande hur man beter sig i grupp.

Ingen av de fyra inledande items uppvisade signifikanta effekter för faktor II. Detta 
är inte svårt att tolka då ingen av de inledande fyra items behandlar huruvida en individs 
kommunikation fungerar eller ej.

Ett av de inledande fyra items,  hur mycket kommunicerar du via skrift  per dag, 
uppvisade en signifikant effekt på faktor III (lingvistisk kunskap). Denna effekt ter sig 
förklarlig i ljuset av att faktor III innehåller många items som behandlar skrift. 
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Den avslutande frågan i de inledande fyra items, hur viktigt är det för dig att umgås  
med andra människor  uppvisade en signifikant effekt för faktor IV (receptiv förmåga 
samt röst).  Faktor IV innehåller items som behandlar hur lätt man har för att läsa av 
andra, om andra vänder sig till en med problem och om man tror att ens röst är behaglig 
att lyssna på eller inte. Man kan spekulera i att en person som tycker mycket om att 
umgås med människor har en vana att umgås med människor och därigenom är skicklig 
på att läsa av.  Denna effekt skulle dock ha varit intressant att undersöka närmare.

Test-retest  data  visar  att  även  om  det  fanns  signifikanta  skillnader  mellan 
svarstillfällena hos fyra av respondenterna så var ICC-värdena (Intraclass correlation) 
signifikanta  för  samtliga.  Ett  ICC-värde  var  tveksamt,  då  det  låg  under  det 
rekommenderade  värdet  ICC >  0,70.  Svaren  väntades  inte  vara  identiska,  eftersom 
respondenten kan antas ha påverkats av andra faktorer som till exempel dagsform och 
händelser som inträffat sedan första testtillfället. Instrumentet verkar därför mäta relativt 
stabilt över tid. Dock bör tas i beaktande att stickprovet var litet.
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6. Avslutande diskussion
Syftet  med  denna  studie  var  att  ta  fram  ett  instrument  för  att  mäta  självskattad 
kommunikativ förmåga. Cronbachs alfa visade att instrumentets items sannolikt mäter 
samma bakomliggande variabel. Om denna variabel är kommunikativ förmåga är dock 
svårt att veta. 

6.1. Faktordiskussion
Den explorativa faktoranalysen utfördes för att se om man kunde dela in instrumentets 
items i olika kategorier. Detta för att svara på den tredje frågeställningen: Kan man dela 
in kommunikativ förmåga i delförmågor? De fyra faktorer som kunde urskiljas efter 
faktoranalysen  visar  att  det  går  att  dela  in  mer  än  hälften  av items  i  undergrupper. 
Faktorerna  tolkas  av  författarna  som:  kommunikationsbeteende  i  sociala  situationer 
(faktor I),  funktionell  kommunikation (faktor II),  lingvistisk kunskap (faktor III) och 
receptiv förmåga samt röst (faktor IV) (se Bilaga E).

För  kommunikationsbeteende i sociala situationer kan man tänka sig antingen en 
person som pratar mycket och tar stor plats på den kommunikativa scenen eller en mer 
tillbakadragen kommunikatör som inte lika gärna eller ofta deltar i gruppdiskussioner 
eller talar inför folk. Detta behöver nödvändigtvis inte ha med attityd eller personlighet 
att göra utan kan påverkas av till  exempel olika kommunikationsmönster inom olika 
yrken eller arbetsplatser. Det hade varit intressant att jämföra respondenters svar på det 
självskattningsinstrument som utvecklats i den här studien med något instrument som 
ska mäta personlighet. Ett försök till detta gjordes under pilotstudien men instrumentet 
som användes för att mäta personlighet var inte vetenskapligt trovärdigt och togs därför 
inte med i vidare analyser. 

Funktionell kommunikation behandlar om kommunikationen fungerar eller ej för en 
individ.  Denna  faktor  var  den  enda  med  observerade  skillnader  mellan  grupper  av 
respondenter,  mer  specifikt  åldersgrupper  och  utbildningsnivåer.  Denna  faktor  kan 
tänkas  avspegla  hög  respektive  låg  medvetenhet  om  fel  som  kan  uppstå  när  man 
kommunicerar.  Hur pass självkritisk en individ är  kan också tänkas ha en påverkan. 
Krävs  ett  avancerat  språk  i  ens  dagliga  kommunikation,  till  exempel  för  vissa 
utbildningar  eller  yrken,  kan  den  enskilde  tänkas  vara  mer  uppmärksam på fel  och 
brister i kommunikationen. Tillgång till ett avancerat språk kan å andra sidan tänkas ha 
motsatt effekt, det vill säga individen har tillgång till fler verktyg för att bibehålla en 
funktionell kommunikation.

Lingvistisk  kunskap innehåller  items  kring  läs-  och skrivförmåga  och ordförråd. 
Faktorn tycks fånga in huruvida man tycker om att läsa och skriva samt hur kompetent 
man anser sig vara som skribent. Inlärningsförmåga, med avseende på ordinlärning samt 
förmåga att tillägna sig ny kunskap via text, täcks också upp av faktorn. Denna faktor 
kan  tänkas  variera  med  vilka  krav  som finns  i  en  persons  vardag  men  också  med 
personlig  preferens.  Den  här  faktorn  skulle  kunna  fånga  in  personer  med  läs-  och 
skrivproblematik.

Receptiv förmåga samt röst innehåller items som berör förmågan att läsa av andra 
och om andra vänder sig till en för att få råd. Även items angående huruvida man tror 
att ens röst är behaglig att lyssna på och huruvida man tycker om sin röst ingår i denna 
faktor. Då det bara är fyra frågor som laddar enbart på denna faktor är faktorn svår att 
tolka kvalitativt. Med så få frågor blir det svårt att uttyda ett mönster. Författarna ansåg 
ändå att innehållet i faktorn skiljer sig från innehållet i de andra faktorerna. Det skulle 
vara intressant att lägga till nya items som kan antas ladda på denna faktor,  det vill säga 

28



items rörande till exempel empatisk förmåga, och se om man genom detta kan få fram 
ett mer tydligt mönster i framtida utveckling av instrumentet.

6.2. En jämförelse med Lights (1989) definition av communicative competence
Ett  försök  att  se  instrumentets  faktorer  i  ljuset  av  Lights  (1989)  indelning  av 
kommunikativ  kompetens,  eller  som författarna ser det:  kommunikativ  förmåga,  gav 
följande: 

Kommunikationsbeteende i sociala situationer (faktor I) kan ses motsvara Lights 
område social kompetens. I detta område är bland annat kompetens i interaktion med 
andra  kommunikationspartners  en  viktig  komponent.  De items  som ingår  i  faktor  I 
tenderar att beröra samma komponent. Items i denna faktor behandlar bland annat hur 
pratsam man är och om man har lätt eller svår att prata med okända. 

I  funktionell  kommunikation  (faktor  II)  kan man se en viss koppling till  Lights 
operationella kompetens. Det krävs operationell kompetens, kunskap om vilka redskap 
och hur man får fram det man vill  kommunicera,  för att  kommunikationen ska vara 
funktionell. Nästan alla items i faktor II berör huruvida kommunikationen är funktionell 
eller  inte.  Olika  tillgång  till  kunskap  och  redskap  för  att  få  till  en  fungerande 
kommunikation skulle ge olika utslag inom denna faktor.

Lingvistisk  kunskap (faktor  III)  kan  ses  motsvara  Lights  område  för  lingvistisk 
kompetens.  De items som ingår i denna faktor berör i huvudsak kunskap om den kod 
som används för att kommunicera. Förutom det faktum att alla items endast syftar på 
skrift och tal som kod för kommunikation, och inte till exempel på bildkommunikation, 
kan man alltså se en koppling till Lights lingvistiska kompetens. Författarna valde för 
denna faktor medvetet att använda ordet kunskap istället för kompetens. Detta för att 
undvika  en  oanalyserad  direktkoppling  till  det  tidigare  diskuterade  competence  som 
många teoretiker  har använt i  diverse olika betydelser  (se kap 1). Kompetens skulle 
dock kunna ersätta kunskap i faktornamnet.

Receptiv  förmåga samt  röst  (faktor  IV) är  svår  att  anknyta  till  något  av Lights 
områden. Möjligtvis kan man se en viss koppling till strategisk kompetens där förmågan 
att  detektera  subtila  inslag i  kommunikationen kan användas  som en strategi  för att 
hjälpa individen att bli en skicklig kommunikationspartner. Varför de items som berör 
röst faller in under denna faktor går dock inte att förklara med hjälp av Lights område.

6.3. Alternativ tolkning
En alternativ tolkning av innehållet  i  de fyra faktorerna är att  de representerar olika 
personlighetsdrag.  Faktor  I  fångar  upp  extraverta  eller  introverta  personlighetsdrag, 
faktor  II  ett  personlighetsdrag  av  säkerhet  eller  osäkerhet,  faktor  III  ett 
personlighetsdrag med eller utan en drivkraft att tillägna sig kunskap genom text och 
faktor  IV  ett  personlighetsdrag  med  eller  utan  empatisk  förmåga.  Denna  tolkning 
antyder  att  instrumentet  inte  primärt  eller  uteslutande  mäter  kommunikativ  förmåga 
utan en annan latent variabel – personlighet. Olika typer av personlighet kan ju också ge 
utslag i olika typer av kommunikationsprofiler,  vilket  skulle tala för att instrumentet 
ändå i någon mån går att använda för att undersöka kommunikativ förmåga. Man skulle 
också  kunna  se  det  som  att  personlighet  skulle  kunna  vara  en  komponent  inom 
kommunikativ förmåga. Som tidigare diskuterats skulle det vara mycket intressant att 
undersöka hur svar på ett personlighetstest  skulle korrelera med svaren från studiens 
instrument. Detta skulle vara ett bra sätt att gå vidare med utvecklingen av instrumentet 
i framtiden.
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6.4. Validering
Överlag är validiteten en problematisk del då man utvecklar psykometriska instrument. 
Det är som sagt svårt att veta att instrumentet  mäter det det är tänkt att mäta.  Face 
validity (Borg & Westerlund, 2006), det vill säga att instrumentet enligt experter verkar 
mäta det begrepp som avses, är den metod för att uppskatta instrumentets validitet som 
har använts i denna studie. Face validity hade kunna undersökas ytterligare genom att 
låta  fler  personer  insatta  i  ämnet  ge  kritik.  Concurrent  validity eller  samstämmig 
validitet hade  kunnat  undersökas  om  ett  tidigare  vetenskapligt  utprövat  instrument 
angående  kommunikativ  förmåga  hade  hittats  under  genomgången  av  existerande 
instrument.  Detta  hypotetiska  instrument  hade  då  administrerats  till  respondenterna 
samtidigt  som  studiens  instrument  och  de  båda  instrumenten  hade  sedan  kunnat 
jämföras  för  att  se  i  vilken  utsträckning  de  mäter  samma  sak.   Om  instrumentet 
utvecklats  i  enlighet  med  en  redan  befintlig  teori  om kommunikativ  förmåga  hade 
faktoranalysen  kunnat  användas  för  validering.  Construct  validity eller 
begreppsvaliditet (Devellis, 2003) kan uppnås genom att faktorer i ett instrument faller 
ut  i  enlighet  med befintlig  teori.  Denna studies faktoranalys  var  explorativ  och inte 
grundad i befintlig teori.  Inga teoretiskt förväntade faktorer fanns och faktoranalysen 
kan inte användas för att validera instrumentet. En annan typ av metod för att undersöka 
begreppsvaliditet (Borg & Westerlund, 2006) är då man triangulerar begreppet man har 
tänkt  att  mäta.  I  denna  studie  hade  man  till  exempel  kunnat  använda  sig  av  öppna 
intervjuer  för  att  ringa  in  begreppet  kommunikativ  förmåga.  Respondenterna  skulle 
också ha kunnat få skatta varandras kommunikativa förmåga under ett samtal. Criterion  
related  validity (Devellis,  2003)  är  då  man  kan  förvänta  sig  ett  visst  resultat.  Till 
exempel  kan  man  förvänta  sig  för  studiens  instrument  att  personer  med  förvärvade 
språkstörningar men bibehållen förmåga till självreflektion skulle svara lågt inom faktor 
II.  Att  prova  ut  instrumentet  på  olika  grupper  av  patienter  inom  diagnoser  av 
logopediskt intresse är något som föreslås för eventuell framtida vidareutveckling. För 
att  öka enskilda items validitet  skulle författarna önskat att  tid  funnits  att  diskutera 
items i fokusgrupper genom hela processen. Pilotstudien fick tjäna som ersättning för 
detta.

6.5. Reliabilitet
Den interna  reliabiliteten  hos  formuläret  var  god men  skulle  förmodligen  kunna bli 
bättre om problematiska items gallrades bort. För vidare utveckling av formuläret skulle 
dessa problematiska items kunna exkluderas. Ett skevt medelvärde, dålig varians, svag 
laddning på faktorerna eller att item innehållsmässigt inte passar in i instrumentet är 
exempel  på  orsaker  som  skulle  kunna  leda  till  att  specifika  items  bör  exkluderas. 
Instrumentet  bör  sedan på nytt  uttestas.  Reliabiliteten  över  tid  verkade  god men en 
utprovning på ett större stickprov skulle ge en större säkerhet till resultaten.

6.6. Är instrumentet tillräckligt känsligt?
Variansen i svarsdata tyder på att instrumentet är tillräckligt känsligt för att fånga upp 
skillnader i kommunikativ förmåga, med förbehåll för att den latenta variabeln kanske 
är en annan, mellan personer utan diagnostiserade kommunikationssvårigheter.  Hade 
instrumentet  inte  varit  tillräckligt  känsligt  så  hade  ingen  varians  uppträtt  i  svaren. 
Frågeställningen om det att göra ett instrument som är så pass känsligt att det kan mäta 
kommunikativ förmåga hos personer utan diagnostiserade kommunikationssvårigheter 
kan  alltså  besvaras  med  ett  ja,  om än  med  förbehållet  att  den  latenta  variabeln  på 
studiens instrument kan vara en annan än den avsedda. Instrumentet tycks även fånga 
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upp  både  positiva  och  negativa  sidor  av  respondenternas  skattning  av  sin 
kommunikativa förmåga.

6.7. Begränsningar i studien
Ett praktiskt problem som författarna stötte på var att det inte gick att kontrollera för att 
en och samma person inte fyllde i testet flera gånger. Med tanke på formulärets längd 
ansågs det dock som osannolikt att detta skulle inträffa. Ett annat problem är att det 
alltid finns en risk att personer inte svarar sanningsenligt på formulär. Vissa typer av 
frågor kan upplevas som hotande och kan ha mer eller mindre socialt accepterade svar. 
Det  kan  finnas  en  tendens  att  respondenten  svarar  enligt  sociala  normer  och  detta 
kanske  inte  stämmer  överens  med  hur  verkligheten  ser  ut  (Bradburn,  Sudman  & 
Wansink, 2004). Författarna upplever inte att items i formuläret är hotande till sin natur 
men vilka frågor som upplevs som hotande och inte kan vara högst individuellt.  En 
annan möjlig felkälla i svaren är då man frågar om information och det finns ett allmänt 
vedertaget  svar.  Respondenten  kan  då  ge  detta  svar  utan  eftertanke.  Författarna 
funderade  utifrån  detta  över  några  av  formulärets  items,  bland annat  jag  tycker  att  
kroppsspråk och handgester förtydligar. Inga av dessa potentiellt problematiska items 
laddade starkt på någon faktor och bidrog därmed inte i någon större grad till studiens 
resultat.

Vilken ordning items presenteras i  kan ha betydelse för hur respondenter svarar 
(Bradburn, Sudman & Wansink, 2004). I denna studies enkät slumpades ordningen på 
items  för  att  författarna  skulle  kunna påverka  vilka  items  som följde  varandra.  Det 
skulle dock vara intressant att se om en omorganisering av items efter en medveten idé 
om till exempel gruppering efter faktorerna skulle påverka svaren på items.

Som tidigare diskuterats är snedfördelningen i studiens stickprov en begränsning för 
att  göra att  göra  analyser  på  skillnader  mellan  grupper  av respondenter.  Författarna 
bedömde dock att för själva utprovningen och prövningen av items var det inte av stor 
vikt med ett kontrollerat stickprov.

Eventuella  bortfall  på  grund  av  avböjt  eller  avbrutet  deltagande  kunde i  denna 
studie inte kontrolleras för. Detta skulle ha kunnat orsaka att studiens stickprov, förutom 
snedfördelningen  i  demografiskt  hänseende,  inte  är  representativt.  Personer  som 
upplever svårigheter med sin kommunikation kanske valde att inte svara på, eller att 
avbryta, enkäten.

6.8. Slutsatser
Instrumentet  i  denna  studie  kan  inte  med  säkerhet  mäta  självskattad  kommunikativ 
förmåga. I och med att validiteten är svag vilar tolkningar och slutsatser på en skakig 
grund. Den första frågeställningen i studien, om det går att mäta det abstrakta fenomenet 
kommunikativ  förmåga  med  hjälp  av  psykometriska  metoder,  får  alltså  förbli 
obesvarad. Det är möjligt att en revidering och vidare utprovning av instrumentet skulle 
kunna säkerställa att  den latenta variabeln är kommunikativ förmåga.  Författarna ser 
framför sig att detta formulär ska kunna användas i den kliniska logopedin för att få en 
djupare förståelse och en klarare bild av en patients  kommunikativa situation.  Innan 
detta  sker  bör  dock  instrumentet  revideras  och  utvecklas  ytterligare.  Viktigt  är  att 
försöka  stärka  validiteten.  Det  framtida  instrumentet  bör  användas  tillsammans  med 
andra  instrument  som är  till  för  att  mäta  den  för  patienten  aktuella  problematiken. 
Alternativt  kan  man  fundera  på  att  inkludera  diagnosspecifika  items  i  formuläret. 
Formuläret  kan  tjäna  som diskussionsunderlag  och  ska  förhoppningsvis  även kunna 
mäta effekter av intervention. En styrka hos instrumentet är att det det kan fånga upp 
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kommunikativa  styrkor  hos  patienten  och  förhoppningsvis  därigenom  kunna  ge  en 
fingervisning om vad man ska bygga på för att förbättra en patients upplevelse av sin 
kommunikation. 
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7.1. Bilaga A – Formuläret som användes vid pilottestet

Självskattning av kommunikativ förmåga version 1.2

DEL 1

Kön kvinna  man 

Ålder _____

Högsta avklarade utbildningsnivå
Folk- och grundskola 
Gymn högst 2 år 
Gymn mer än 2 år 
Eftergymn mindre än 3 år 
Eftergymn 3 år eller  mer 
Forskarutbildning 
Annat,specificera_______________

Har du eller har du haft kontakt med logoped på grund av något av följande?
Tal- och språksvårigheter som barn 
Röstproblem 
Stamning 
Läs- och skrivsvårigheter 
Tal- och språksvårigheter som vuxen, 
t.ex. efter stroke eller olycka 
Annat,specificera_______________

Har du något av följande?
Grava synproblem 
Hörselnedsättning 
Neuropsykiatrisk diagnos,
specificera___________________

Hur  mycket pratar du under en vanlig dag?
väldigt lite1 2 3 4 5 6 7 väldigt mycket

Hur mycket pratar du i telefon under en vanlig dag?
väldigt lite 1 2 3 4 5 6 7 väldigt mycket

Hur mycket kommunicerar du via skrift under en vanlig dag? (t.ex. email, brev, sms)
väldigt lite 1 2 3 4 5 6 7 väldigt mycket

Hur viktigt skulle du säga att interaktion med andra människor är för dig?
väldigt lite 1 2 3 4 5 6 7 väldigt mycket

35



DEL 2
Välj det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig i allmänhet. Vissa frågor kan 
kännas främmande men försök ändå att svara efter bästa förmåga.

• Jag tycker om min röst

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag brukar vara orolig för att min röst ska spricka eller försvinna

      
Nej, aldrig Har kanske 

hänt någon 
gång

Någon gång 
om året

Ett par gånger 
om året

En gång i 
månaden

Ett par gånger 
i månaden

Ja, varje vecka

• Min röst låter fin

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag litar på min röst i alla situationer

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag pratar gärna

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag hittar dagligen på egna uttryck och ord

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag sjunger gärna

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Det händer Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag pratar i privata sammanhang i telefonsamtal som varar längre än en minut

      
Mer än 10 

gånger per dag
5-10 gånger 

per dag
Upp till 5 

gånger per dag
N2-3 gånger 

per dag
Varannan dag En gång i 

veckan
Stämmer inte 

alls
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• Jag pratar gärna i telefon

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Andra människor hör alltid vad jag säger

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag har fått komplimanger för min röst

      
Ja, ofta Någon gång i 

månaden
Någon gång 

om året
Det har hänt ett 

par gånger
Det har hänt 
någon gång

Aldrig Nej, tvärtom

• Jag tycker om att delta i livliga diskussioner

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag blir tyst när många pratar samtidigt

      
Ja, varje gång i 90 % av 

fallen
i 70 % av fallen i 50 % av 

fallen
i 30 % av 

fallen
i 10 % av fallen Nej, aldrig

• Min röst gör det svårt för mig att uttrycka vad jag vill säga

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag upplever att min röst är ett problem

      
Nej, aldrig Det har hänt 

någon gång
Kanske  någon 

gång
Ett par gånger 

om året
Någon gång i 

månaden
Ett par gånger i 

månaden
Ja, varje vecka

• Andra ber mig ta om det jag precis sagt för att dom inte har hört

      
Ja, alltid  i 90 % av 

fallen
i 70 % av fallen i 50 % av 

fallen
i 30 % av 

fallen
i 10 % av fallen Nej, aldrig
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• Jag är ofta hes lägre än en dag i sträck

      
Ja, varje vecka Ett par gånger i 

månaden
En gång 
månaden

Ett par gånger 
om året

Någon gång 
om året

Det har kanske 
hänt någon 

gång

Nej, aldrig

• Jag skriver hellre SMS/mail/brev än ringer när jag vill få tag på någon

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag är orolig över min röst när jag ska tala inför grupp

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Andra har sagt till mig att jag är pratsam eller liknande

      
Ja, varje vecka Någon gång i 

månaden
Någon gång 

om året
Det har hänt ett 

par gånger
Det har hänt 
någon gång

Nej, aldrig Nej, tvärtom

• Andra har sagt åt mig att jag är tystlåten eller liknande

      
Ja, varje vecka Någon gång i 

månaden
Någon gång 

om året
Det har hänt ett 

par gånger
Det har hänt 
någon gång

Nej, aldrig Nej, tvärtom

• Jag pratar mycket

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag har för lätt att hitta ord

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Det händer att jag sätter ord på fel plats när jag pratar

      
I varje 

konversation
Flera gånger 

om dagen
Ett par gånger 

om dagen
En gång om 

dagen
Det händer 

ibland
Det har kanske 

hänt någon 
gång

Nej, aldrig
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• Det händer att jag säger fel ord när jag pratar

      
I varje 

konversation
Flera gånger 

om dagen
Ett par gånger 

om dagen
En gång om 

dagen
Det händer 

ibland
Det har kanske 

hänt någon 
gång

Nej, aldrig

• Det händer att jag sätter ord på fel plats när jag skriver

      
I varje text jag 

skriver
Flera gånger 

om dagen
Ett par gånger 

om dagen
En gång om 

dagen
Det händer 

ibland
Det har kanske 

hänt någon 
gång

Nej, aldrig

• Det händer att jag skriver ett annat ord än det jag menar
      

I varje text jag 
skriver

Flera gånger 
om dagen

Ett par gånger 
om dagen

En gång om 
dagen

Det händer 
ibland

Det har kanske 
hänt någon 

gång

Nej, aldrig

• Jag tycker om att skriva

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag upptäcker när jag har stavat fel (ej feltryckningar på tangentbordet)

      
I varje text jag 

skriver
Flera gånger 

om dagen
Ett par gånger 

om dagen
En gång om 

dagen
Det händer 

ibland
Det har kanske 

hänt någon 
gång

Nej, aldrig

• Jag har lätt för att stava, även ord som jag inte har stött på förut

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag rättar mig själv när jag hör att jag säger fel ord eller uttrycker mig ogrammatiskt

      
Alltid eftersom 
folk annars inte 

förstår mig

I 90% av fallen I 70% av fallen Inte alltid, 
eftersom folk 
brukar förstå 

ändå

I 30% av fallen I 10% av fallen Aldrig

• Det händer att jag säger fel ord eller uttrycker mig ogrammatiskt, även när jag inte 
är trött eller upprörd

      
I varje 

konversation
I de flesta 

konversationer
Ett par gånger 

om dagen
Någon gång 
om dagen

Någon gång i 
veckan

Någon gång i 
månaden

Kanske någon 
gång om året
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• Jag brukar lösa korsord

      
Flera gånger 

om dagen
Dagligen Flera gånger i 

veckan
Ett par gånger i 

månaden
Någon gång i 

månaden
Någon eller 
några gånger 

om året

Löser aldrig 
korsord

• Jag hittar ofta på egna uttryck och ord för att jag tycker att det är roligt

      
Flera per dag Dagligen Flera gånger i 

veckan
Någon gång i 

veckan
Någon eller 

några gånger i 
månaden

Någon eller 
några gånger 

om året

Aldrig

• Jag har många interna uttryck med människor jag känner väl

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag tycker om att dra ordvitsar

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag tycker om att läsa

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag läser böcker, tidningar, texter på internet m.m längre än tio minuter i sträck

      
Större delen av 
min vakna tid

Fem gånger om 
dagen

Två, tre gånger 
om dagen

Dagligen Någon eller 
några gånger i 

veckan

Mindre än en 
gång i veckan

Läser inte

• Jag har ett stort ordförråd och snappar lätt upp nya ord

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Tänk dig att du går en kurs i ett språk som du inte kan sedan innan. Ni går igenom 
30 nya glosor på lektionen. Hur många av dem tror du att du kan återge dagen efter?

      
Alla De allra flesta Hälften Cirka sju 

stycken
Cirka fem 
stycken

En eller två Inga
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• Folk brukar ofta rätta mig för att jag säger fel

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag lär mig bra genom att läsa

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag har lätt att ta ordet i diskussioner

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag upplever att det blir pinsamma tystnader när jag pratar med okända

      
Varje gång Mer regel än 

undantag
50% av 

konversationer
Ungefär en 
fjärdedel av 

konversationer

Någon gång 
ibland

Mycket sällan Aldrig

• Jag tror att andra uppfattar mig som alltför taktfull

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag tror att andra uppfattar mig som burdus

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag har fått höra att jag oavsiktligt kan såra andra med det jag säger

      
Dagligen Flera gånger i 

veckan
Flera gånger i 

månaden
Det händer Någon gång 

ibland
Mycket sällan Aldrig

• Jag säger alltid vad jag tycker och tänker till personer, oavsett om dom är okända 
eller kända.

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls
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• Andra måste ofta påpeka för mig att de skämtar eller är ironiska.

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag måste ofta påpeka för andra att jag skämtar eller är ironisk.

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag har lätt för att förstå det andra bara antyder och inte säger rakt ut

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• När andra använder bildliga uttryck och metaforer behöver jag fråga vad de menar

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Det händer Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Personer jag inte känner har uppfattat mig som sur fastän jag inte var det

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Det har hänt Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Det människor säger är alltid precis det de menar

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Andra brukar förstå vad jag menar även om jag inte säger det rakt ut

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Det händer att andra missuppfattar mig när jag skämtar eller är ironisk

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Det har hänt Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag har ofta svårt att ta ögonkontakt med andra, även dom som jag känner väl

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls
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• Jag får höra att jag borde lämna mer utrymme åt andra i konversationer

      
Ja, dagligen Någon gång i 

veckan
Någon gång i 

månaden
Ja, det har hänt Det kanske har 

hänt någon 
gång

Det har inte 
hänt

Nej, tvärtom

• Jag har fått höra av andra att jag kan uppfattas som tjatig

      
Ja, dagligen Någon gång i 

veckan
Någon gång i 

månaden
Ja, det har hänt Det kanske har 

hänt någon 
gång

Det har inte 
hänt

Nej, tvärtom

• Jag tycker att det är lätt att prata med barn

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag använder mycket gester när jag pratar

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag har fått höra att andra uppfattar mitt kroppspråk som yvigt

      
Ja, dagligen Någon gång i 

veckan
Någon gång i 

månaden
Ja, det har hänt Det kanske har 

hänt någon 
gång

Det har inte 
hänt

Nej, tvärtom

• Jag tycker att handgester och kroppsspråk förtydligar det jag vill säga

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag har fått höra att jag inte visar så mycket med mitt ansikte

      
Ja, dagligen Någon gång i 

veckan
Någon gång i 

månaden
Ja, det har hänt Det kanske har 

hänt någon 
gång

Det har inte 
hänt

Nej, tvärtom

• Jag har fått höra att jag visar tydligt med ansiktet vad jag menar

      
Ja, dagligen Någon gång i 

veckan
Någon gång i 

månaden
Ja, det har hänt Det kanske har 

hänt någon 
gång

Det har inte 
hänt

Nej, tvärtom
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• Jag har fått höra att jag  inte visar så mycket med min kropp

      
Ja, dagligen Någon gång i 

veckan
Någon gång i 

månaden
Ja, det har hänt Det kanske har 

hänt någon 
gång

Det har inte 
hänt

Nej, tvärtom

• Jag har fått höra att jag visar tydligt med kroppen vad jag menar

      
Ja, dagligen Någon gång i 

veckan
Någon gång i 

månaden
Ja, det har hänt Det kanske har 

hänt någon 
gång

Det har inte 
hänt

Nej, tvärtom

• Jag ritar gärna bilder när jag ska förklara någonting eller ger en vägbeskrivning

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Om någon fångar min blick tycker jag att det, på ett ungefär, går att avläsa vad den 
personen vill

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag föredrar att andra ritar när de ska förklarar någonting eller ger en vägbeskrivning

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag upplever vanligtvis att jag gör ett bra intryck när jag pratar med okända

      
Ja, alltid  i 90 % av 

fallen
i 70 % av fallen i 50 % av 

fallen
i 30 % av 

fallen
i 10 % av fallen Nej, aldrig

• Jag upplever att det är lätt att prata med alla

      
Ja, alltid  i 90 % av 

fallen
i 70 % av fallen i 50 % av 

fallen
i 30 % av 

fallen
i 10 % av fallen Nej, aldrig

• Jag tycker att det är mycket lätt att titta på publiken om jag pratar till en grupp

      
Ja, alltid  i 90 % av 

fallen
i 70 % av fallen i 50 % av 

fallen
i 30 % av 

fallen
i 10 % av fallen Nej, aldrig
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• En person som är min lärare eller chef är svår att prata med

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Vissa ljud/bokstäver blir fel för mig när jag säger dem

      
Ja, varje gång Dagligen Någon gång i 

veckan
Det händer Någon gång 

om året
Kan kanske ha 

hänt någon 
gång

Nej, aldrig

• Jag slappnar av ganska snart efter att jag påbörjat ett tal

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Jag är bra på att mingla

      
Stämmer precis Stämmer i de 

flesta fall
Stämmer något Neutral Stämmer något Stämmer inte i 

de flesta fall
Stämmer inte 

alls

• Okända verkar ibland obekväma när jag pratar med dem

      
Ja, alltid  i 90 % av 

fallen
i 70 % av fallen i 50 % av 

fallen
i 30 % av 

fallen
i 10 % av fallen Nej, aldrig

• Jag yttrar mig ofta gruppdiskussioner

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag tycker att det är lätt att behålla kontrollen över min röst när jag pratar

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag har ingenting emot att tala inför en grupp

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls
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• Min talröst är behaglig och lätt att lyssna på

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Ibland skäms jag över hur jag pratar

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag är oftast säker på mig själv i situationer där jag måste prata mycket, t.ex. då jag 
är värdinna/värd eller håller föredrag

      

Alltid I 90% av 
fallen  

I 70% av 
fallen

Ungefär 50/50 I 30% av 
fallen

I 10%av fallen Aldrig           

• Det är alltid lätt för mig att prata med...     

      

Alla jag ser Nya 
människor 

Bekantas 
bekanta

Familj ,vänner 
och bekanta

Min allra 
närmaste 

krets

En eller två 
nära            

Ingen är lätt 
att prata med

• Jag pratar hellre med personen än jag skriver mail/brev/sms

      

Alltid I 90% av 
fallen         

I 70% av 
fallen

Ungefär 50/50 I 30% av 
fallen

I 10%av fallen Aldrig           

• Jag känner mig ofta nervös när jag pratar

      

Ja varje gång  Några gånger 
i veckan

Några gånger 
i månaden

Det händer Någon gång 
per år

Kan ha hänt Aldrig           

• Jag tycker att det är svårt att småprata med personer som jag inte känner så väl

      

Alltid I 90% av 
fallen         

I 70% av 
fallen

Ungefär 50/50 I 30% av 
fallen

I 10%av fallen Aldrig           
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• Jag tycker att jag är rätt så bra på att tala

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag önskar att jag kunde uttrycka mig lika klart och tydligt som andra

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag blir ofta missförstådd på telefon

      

Varje gång  Varannan 
gång ungefär

Var tredje 
gång  ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           

• Jag känner mig utanför i samtal på grund av min röst

      

Varje gång  Varannan 
gång ungefär

Var tredje 
gång  ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           

• Jag har lätt att inleda ett samtal med någon annan

      

Alltid I 90% av 
fallen         

I 70% av 
fallen

Ungefär 50/50 I 30% av 
fallen

I 10%av fallen Aldrig           

• Jag har lätt att stå upp för mig själv verbalt, tillexempel säga till om någon går före i 
en kö.

      

Alltid I 90% av 
fallen         

I 70% av 
fallen

Ungefär 50/50 I 30% av 
fallen

I 10%av fallen Aldrig           

• Jag har fått höra att jag borde ta för mig mer i konversationer

      

Ja dagligen    Flera gånger i 
veckan  

Någon gång i 
månaden

Det har hänt Kanske någon 
gång  

Har ej hänt Nej tvärtom 
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• Jag använder mycket ”smileys” när jag skriver SMS, mail och/eller annan text

      

Alltid I 90% av 
fallen         

I 70% av 
fallen

Ungefär 50/50 I 30% av 
fallen

I 10%av fallen Aldrig           

• Jag tycker att ”smileys” i text förtydligar

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag skriver hellre mail/brev/sms än jag pratar i telefon med någon
      

Alltid I 90% av 
fallen         

I 70% av 
fallen

Ungefär 50/50 I 30% av 
fallen

I 10%av fallen Aldrig           

• Jag har svårt att förstå innebörden av ”Smileys” i text

      

Ja varje gång Ja i det flesta 
fall    

Ja var tredje 
gång ungefär

Någon gång 
ibland

Har hänt 
någon enstaka 

gång 

Kan ha hänt Aldrig           

• Mitt tal är otydligt

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag har svårt att lära in nya ord

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag har svårt att berätta om något som har hänt eftersom jag tappar bort mig lätt

      

Varje gång  Varannan 
gång ungefär

Var tredje 
gång  ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           

• Jag måste tänka på hur jag uttalar det jag säger när jag pratar på mitt modersmål

      

Varje gång  Varannan 
gång ungefär

Var tredje 
gång  ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           
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• Jag måste tänka på hur jag formulerar meningar när jag pratar på mitt modersmål

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag får ofta upprepa det jag har sagt för att andra inte har förstått

      

Varje gång  Varannan 
gång ungefär

Var tredje 
gång  ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           

• De som lyssnar på mig fyller ofta i ord eller försöker hjälpa till

      

Varje gång  Varannan 
gång ungefär

Var tredje 
gång  ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           

• Jag har svårt att hitta ord när jag pratar

      

Varje gång  Varannan 
gång ungefär

Var tredje 
gång  ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           

• Jag brukar uttrycka mig i korta meningar 

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag förstår inte alltid vad människor säger till mig
      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag har svårt att koncentrera mig och följa med i vad som sägs även om jag är pigg 
och vaken

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag undviker situationer då jag förväntas prata

      

Varje gång  Varannan 
gång ungefär

Var tredje 
gång  ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           
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• Jag förstår alltid vad människor säger till mig

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag är den drivande parten i konversationer

      

Varje gång  Varannan 
gång ungefär

Var tredje 
gång  ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           

• Jag tycker att det är svårt att prata med okända

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag får ibland intrycket av att andra tycker att jag är gåpåig 

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag brukar vara den eller en av dem som pratar mest i konversationer

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag märker om någon missförstår det jag sagt

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag missförstår vad andra säger
      

Ja varje gång Dagligen Flera gånger i 
veckan

Det har hänt Någon gång    Kan ha hänt Aldrig           

• Jag har svårt för att sätta ord på mina tankar och känslor när jag vill prata om dem
      

Varje gång  Varannan 
gång ungefär

Var tredje 
gång  ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           
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• Jag har lätt att hitta beskrivningar som kan sätta ord på mina tankar och känslor
      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Andra förstår ibland inte vad jag vill/försöker säga för att jag pratar otydligt
      

Varje samtal   Vartannat 
samtal 
ungefär

Var tredje 
samtal 
ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           

• Andra förstår ibland inte vad jag vill/försöker säga för att jag använder fel ord alt. 
sätter orden fel i meningar

      

Varje samtal   Vartannat 
samtal 
ungefär

Var tredje 
samtal 
ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           

• Andra förstår ibland inte vad jag försöker skriva för att jag stavar för dåligt

      

Varje samtal   Vartannat 
samtal 
ungefär

Var tredje 
samtal 
ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           

• Andra förstår ibland inte vad jag försöker skriva för att jag sätter orden fel i 
meningar eller använder fel ord

      

Varje samtal   Vartannat 
samtal 
ungefär

Var tredje 
samtal 
ungefär

Det händer Någon 
enstaka gång

Kan ha hänt Aldrig           

• Jag måste ofta upprepa mig för att andra inte har förstått mig första gången

      

Ja flera gånger 
per dag

Dagligen Flera gånger i 
veckan

Det händer Det har hänt 
någon gång

Kan ha hänt Aldrig           

• Jag kan förstå hur andra resonerar även om jag är av en annan åsikt

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls
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• Det händer att jag inte kan komma på ett visst ord eller namn trots att jag vet att jag 
kan det mycket väl

      

Ja, i varje 
konversa-tion 

En eller flera 
gånger per 

dag

Flera gånger i 
veckan

Ett par gånger 
i veckan

Några gånger 
per månad

Några gånger 
per år

Aldrig eller 
mycket sällan

• Om du ser en film eller läser en bok en helg, hur mycket av den skulle du kunna 
återberätta vid fikabordet eller liknande måndagen därpå

      

Precis allt, till 
och med 
dialogen 
ordagrant

90% 70% 50%, jag kan 
återberätta 

den 
sammanhänga

nde

30% 10% Jag kommer 
inte ihåg och 

kan inte 
återberätta

• Jag är duktig på att komma ihåg namn

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag har lätt för att komma ihåg sångtexter

      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Jag tycker om att berätta historier och anekdoter

      

Ja jag har 
alltid flera på 

lager

Jag brukar 
komma på 
någon till 

varje tillfälle

Ja oftast Jag har några 
säkra kort

Det kan vara 
svårt för mig 
att komma 
ihåg dem

Ja men det 
finns sällan 
tillfälle att 

berätta dem

Jag berättar 
aldrig 

historier

• Jag tycker att jag är en bra lyssnare
      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls

• Andra vänder sig ofta till mig med sina problem
      

Stämmer 
precis

Stämmer i de 
flesta fall

Stämmer 
något

Neutral Stämmer 
något

Stämmer inte i 
de flesta fall

Stämmer inte 
alls
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DEL 3

Läs de följande paren av egenskaper och rita en cirkel runt den siffra som bäst 
beskriver dig i allmänhet. Svara ganska snabbt det som spontant kommer för dig. 

1. passiv 1 2 3 4 5 6 7 aktiv
2. kall 1 2 3 4 5 6 7 varm
3. opålitlig 1 2 3 4 5 6 7 pålitlig
4. emotionellt emotionellt
       stabil 1 2 3 4 5 6 7 instabil
5. obildad 1 2 3 4 5 6 7 bildad
6. energisk 1 2 3 4 5 6 7 oenergisk
7. trevlig 1 2 3 4 5 6 7 otrevlig
8. slarvig 1 2 3 4 5 6 7 samvetsgrann
9. trygg 1 2 3 4 5 6 7 otrygg
10. okunnig 1 2 3 4 5 6 7 kunnig
11. dominant 1 2 3 4 5 6 7 undergiven
12. kritisk 1 2 3 4 5 6 7 välvillig
13. oförsiktig 1 2 3 4 5 6 7 försiktig
14. lugn 1 2 3 4 5 6 7 nervös
15. dum 1 2 3 4 5 6 7 intelligent
16. tillbaka-
       dragen 1 2 3 4 5 6 7 utåtriktad
17. flexibel 1 2 3 4 5 6 7 envis
18. rörig 1 2 3 4 5 6 7 välorganiserad
19. spänd 1 2 3 4 5 6 7 avslappnad
20. lyhörd 1 2 3 4 5 6 7 inte lyhörd
21. anpasslig 1 2 3 4 5 6 7 oberoende
22. tillitsfull 1 2 3 4 5 6 7 misstänksam
23. flitig 1 2 3 4 5 6 7 lat
24. jämn tempera-
    i humöret 1 2 3 4 5 6 7 mentsfull
25. okreativ 1 2 3 4 5 6 7 kreativ
26. stolt 1 2 3 4 5 6 7 ödmjuk
27. orättvis 1 2 3 4 5 6 7 rättvis
28. traditionell 1 2 3 4 5 6 7 otraditionell
29. känslosam 1 2 3 4 5 6 7 okänslosam
30. enkel 1 2 3 4 5 6 7 komplicerad
31. tyst 1 2 3 4 5 6 7 pratsam
32. osjälvisk 1 2 3 4 5 6 7 självisk
33. liberal 1 2 3 4 5 6 7 konservativ
34. inte avund- avundsjuk/
   sjuk/
svartsjuk 1 2 3 4 5 6 7 svartsjuk
35. nyfiken 1 2 3 4 5 6 7 inte nyfiken
36. social 1 2 3 4 5 6 7 tillbakadragen
37. snål 1 2 3 4 5 6 7 generös
38. praktisk 1 2 3 4 5 6 7 opraktisk
39. subjektiv 1 2 3 4 5 6 7 objektiv
40. analytisk 1 2 3 4 5 6 7 inte analytisk
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7.2. Bilaga B – Formuläret som användes vid internetenkäten

Vill du delta i forskning om kommunikativ förmåga? 

Kön 

•  Kvinna 

•  Man 

Födelseår  

Klicka i de utbildningar du genomgått/genomgår 

•  Folk- och grundskola 
•  Gymnasieutbildning två år eller mer 
•  Eftergymnasial utbildning 
•  Forskarutbildning 
•  Övrigt: 

Har du eller har du inte haft kontakt med logoped?  

•  Ja 

•  Nej 

Vad var anledningen att du hade kontakt med logoped? 

•  Tal- och språksvårigheter som barn 
•  Röstproblem 
•  Stamning 
•  Läs- och skrivsvårigheter 
•  Förvärvade tal- och språksvårigheter t.ex efter stroke eller olycka 
•  Övrigt: 

 

Har du någon av följande diagnoser 
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•  Grav synnedsättning 
•  Grav hörselnedsättning 
•  Inget av ovanstående 

 

Instruktioner
Följande frågor handlar på ett eller annat sätt om kommunikation. Vi kommunicerar 
väldigt olika med olika människor och i olika situationer. Vid frågor som skulle kunna 
få olika svar beroende på situation och person ber vi dig att göra en uppskattning där du 
räknar in alla olika situationer och personer. Välj sedan det svar som passar in bäst. 
Frågorna utgår ifrån att du kommunicerar på det språk som du oftast använder.

 

Hur mycket pratar du under en vanlig dag? 
1 2 3 4 5 6 7

Mycket lite Väldigt mycket

Hur mycket pratar du i telefon under en vanlig dag? 
1 2 3 4 5 6 7

Mycket lite Väldigt mycket

Hur mycket kommunicerar du med skrift under en vanlig dag? (t.ex. mail/brev/sms) 
1 2 3 4 5 6 7

Mycket lite Väldigt mycket

Hur viktigt är det för dig att umgås med andra människor? 
1 2 3 4 5 6 7

Inte viktigt Mycket viktigt

 

1. Jag har inget emot att tala inför en grupp, förberedd eller ej 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 
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•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

2. Jag säger alltid vad jag tycker till personer, oavsett om de är kända eller okända  

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

3.Det händer att andra missupfattar mig när jag skämtar eller är ironisk 

•  1 Alltid 

•  2 80% 

•  3 50% 

•  4 30% 

•  5 20% 

•  6 10% 

•  7 Aldrig 

 

4. Jag brukar vara den eller en av dem som pratar mest i konversationer 

•  1 Stämmer precis 
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•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

5. Jag tycker om att skriva 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

6. Personer har uppfattat mig som sur fastän jag inte var sur 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

57

« Bakåt Fortsätt »

« Bakåt Fortsätt »

« Bakåt Fortsätt »



7. Jag lär mig bra genom att lyssna 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

8. Det människor säger är alltid precis det de menar 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

9. Jag tycker att "smileys" i text förtydligar

Vet du inte vad "smileys" är, välj alternativ "stämmer inte". 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 
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10. En person som är min lärare eller chef är svår att prata med  

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer i de flesta fall 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

11. Det händer att jag säger fel ord när jag pratar 

•  1 I varje konversation 

•  2 Flera gånger om dagen 

•  3 Ett par gånger om dagen 

•  4 En gång om dagen 

•  5 Det händer ibland 

•  6 Det har kanske hänt någon gång 

•  7 Aldrig 

 

12. Jag får höra att jag fäller kommentarer som sårar andra 

•  1 Dagligen 

•  2 Flera gånger i veckan 

•  3 Flera gånger i månaden 

•  4 Det händer 

•  5 Någon gång ibland 
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•  6 Mycket sällan 

•  7 Aldrig 

 

13. Jag är orolig över min röst när jag ska tala inför grupp 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

14. Jag har fått komplimanger för min röst 
•  1 Ja, ofta 

•  2 Någon gång i månaden 

•  3 Någon gång om året 

•  4 Det har hänt ett par gånger 

•  5 Det har hänt någon gång 

•  6 Aldrig 

•  7 Nej, tvärtom 

 

15. Jag föredrar att andra ritar om de ska förklara något eller ge en vägbeskrivning 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer i de flesta fall 

•  3 Stämmer något 
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•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

16. Jag har lätt att stå upp för mig själv muntligt, t.ex säga till om någon går före i kön 

•  1 Alltid 

•  2 I 90% av fallen 

•  3 I 70% av fallen 

•  4 I 50% av fallen 

•  5 I 30% av fallen 

•  6 I 10% av fallen 

•  7 Aldrig 

 

17. Jag pratar mycket 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

18. Jag har svårt att följa med i vad som sägs även om jag är pigg och vaken 

•  1 Stämmer precis 
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•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

19. Okända verkar ibland obekväma när jag pratar med dem 

•  1 Ja, alltid 

•  2 I 90%av fallen 

•  3 I 70% av fallen 

•  4 I 50% av fallen 

•  5 I 30% av fallen 

•  6 I 10% av fallen 

•  7 Nej, aldrig 

 

20. Jag tycker att det är lätt att prata med barn 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

21. Jag tror att min talröst är behaglig och lätt att lyssna på 
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•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

23. Jag tycker om att dra ordvitsar 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en lite del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

24. Vissa ljud/bokstäver blir fel för mig när jag säger dem  

•  1 Ja, varje gång 

•  2 Dagligen 

•  3 Några gånger i veckan 

•  4 Det händer 

•  5 Någon gång om året 

•  6 Kan kanske ha hänt någon gång 

•  7 Nej, aldrig 
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25. Jag har lätt för att hitta ord 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

26. Jag har ett stort ordförråd 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

27. Jag tycker om att berätta historier och anekdoter 

•  1 Ja, jag har alltid flera på lager 

•  2 Jag brukar komma på någon till varje tillfälle 

•  3 Ja, oftast 

•  4 Jag har några säkra kort 

•  5 Det kan vara svårt för mig att komma ihåg dem 

•  6 Ja, men det finns sällan tillfälle att berätta dem 

•  7 Jag berättar inte histiorier 
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22. Jag tycker om min röst 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

28. Jag tycker om att delta i livliga diskussioner 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

29. Jag sjunger gärna 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 
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•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

30. Jag har lätt för att ta ordet i diskussioner 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

31. Jag är bra på att mingla 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

32. Ibland skäms jag över hur jag pratar 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 
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•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

33. Jag har svårt att hitta ord när jag pratar 

•  1 Varje gång 

•  2 Varannan gång ungefär 

•  3 Var tredje gång ungefär 

•  4 Det händer 

•  5 Någon enstaka gång 

•  6 Det kan ha hänt 

•  7 Aldrig 

 

34. Jag pratar i privata sammanhang i telefonsamtal som varar länge än en minut 

•  1 Mer än 10 gånger per dag 

•  2 Mellan 5 till 10 gånger per dag 

•  3 Upp till 5 gånger per dag 

•  4 Ungefär 2 till 3 gånger pe dag 

•  5 Varannan dag 

•  6 En gång i veckan 

•  7 Aldrig 

 

35. Jag snappar lätt upp nya ord 

•  1 Stämmer precis 
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•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

36. Jag pratar gärna i telefon  

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

37. Jag använder mycket gester när jag pratar  

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 
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38. Jag önskar att jag kunde uttrycka mig lika klart och tydligt som andra 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

39. Jag tycker om att läsa 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

40. Jag tycker att det är lätt att skriva formella brev 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 
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41. Jag lär mig bra genom att läsa 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

42. Jag tycker att det är svårt att prata med okända 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

43. Jag har lätt för att komma ihåg sångtexter 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 
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•  7 Stämmer inte 

 

44. Jag är duktig på att komma ihåg namn 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

45. Jag läser t.ex. böcker, tidningar och texter på internet längre än 10 minuter i sträck 

•  1 Större delen av min vakna tid 

•  2 Fem gånger om dagen 

•  3 Två, tre gånger om dagen 

•  4 Dagligen 

•  5 Någon gång eller några gånger i veckan 

•  6 Mindre än en gång i veckan 

•  7 Läser inte 

 

46. Det händer att jag inte kan komma på ett visst ord eller namn trots att jag vet att jag 
kan det mycket väl 

•  1 Ja, i varje konversation 

•  2 En eller ett par gånger per dag 

•  3 Flera gånger i veckan 
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•  4 Ett par gånger i veckan 

•  5 Några gånger per månad 

•  6 Några gånger per år 

•  7 Aldrig eller mycket sällan 

 

47. Jag undviker att ta ögonkontakt med andra även de personer jag känner väl 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

48. Jag ritar gärna bilder när jag ska förklara något eller ge en vägbeskivning 

•  1 Ja,alltid 

•  2 I 90% av fallen 

•  3 I 70% av fallen 

•  4 I 50% av fallen 

•  5 I 30% av fallen 

•  6 I 10% av fallen 

•  7 Nej, aldrig 

 

49. Om jag ser en film eller läser en bok en helg kan jag vid fikabordet måndagen därpå 
återberätta 
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•  1 Allt, till och med dialogen ordagrant 

•  2 90% 

•  3 70% 

•  4 50% 

•  5 30% 

•  6 10% 

•  7 Jag kommer inte ihåg och kan inte återberätta 

 

50. Om jag går en kurs i ett språk jag inte kan sedan tidigare och får 30 glosor i läxa till 
nästa dag så kommer jag ihåg 

•  1 Alla 30 

•  2 De allra flesta 

•  3 Hälften 

•  4 Cirka sju stycken 

•  5 Cirka fem stycken 

•  6 En eller två 

•  7 Inga 

 

51. Jag hittar ofta på egna ord eller uttryck för att jag tycker att det är roligt 

•  1 Flera per dag 

•  2 Dagligen 

•  3 Flera gånger i veckan 

•  4 Någon gång i veckan 

•  5 Någon eller några gånger i månaden 

•  6 Någon eller några gånger om året 

•  7 Aldrig 
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52. Det händer att jag skriver ett annat ord än det jag menar 

•  1 I varje mening 

•  2 I 90% av alla texter jag skriver 

•  3 I 70% av alla texter jag skriver 

•  4 I 50% av alla texter jag skriver 

•  5 I 30% av alla texter jag skriver 

•  6 I 10% av alla texter jag skriver 

•  7 Aldrig 

 

53. Jag tappar bort mig lätt när jag berättar 

•  1 Varje gång 

•  2 Varannan gång 

•  3 Var tredje gång ungefär 

•  4 Det händer 

•  5 Någon enstaka gång 

•  6 Kan ha hänt 

•  7 Aldrig 

 

54. Jag har lätt för att stava, även ord som jag inte har stött på förut 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 
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•  7 Stämmer inte 

 

55. Jag upplever vanligtvis att jag gör ett bra intryck när jag pratar med andra 

•  1 Ja,alltid 

•  2 I 90% av fallen 

•  3 I 70% av fallen 

•  4 I 50% av fallen 

•  5 I 30% av fallen 

•  6 I 10% av fallen 

•  7 Nej, aldrig 

 

56. Jag blir tyst när många pratar samtidigt 

•  1 Ja, varje gång 

•  2 I 90% av fallen 

•  3 I 70% av fallen 

•  4 I 50% av fallen 

•  5 I 30% av fallen 

•  6 I 10% av fallen 

•  7 Nej, aldrig 

 

57. Jag använder mycket "smileys" när jag skriver sms/mail eller annan text

Vet du inte vad "smileys" är, välj alternativ "stämmer inte". 

•  1 Alltid 

•  2 I 90% av fallen 

•  3 I 70% av fallen 
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•  4 I 50% av fallen 

•  5 I 30% av fallen 

•  6 I 10% av fallen 

•  7 Aldrig 

 

58. Jag har lätt att hitta beskrivningar som kan sätta ord på mina tankar och känslor när 
jag vill prata om dem 

•  1 Alltid 

•  2 Varannan gång ungefär 

•  3 Var tredje gång ungefär 

•  4 Det händer 

•  5 Någon enstaka gång 

•  6 Kan ha hänt 

•  7 Aldrig 

 

59. Andra vänder sig ofta till mig med sina problem 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

60. Jag undviker situationer då jag förväntas prata 

•  1 Varje gång 
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•  2 Varannan gång ungefär 

•  3 Var tredje gång ungefär 

•  4 Det händer 

•  5 Någon enstaka gång 

•  6 Kan ha hänt 

•  7 Aldrig 

 

61. Jag har lätt för att förstå det andra bara antyder och inte säger rakt ut 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

62. Det händer att jag sätter ord på fel plats när jag pratar 

•  1 I varje konversation 

•  2 Flera gånger om dagen 

•  3 Ett par gånger om dagen 

•  4 En gång om dagen 

•  5 Det händer ibland 

•  6 Det har kanske hänt någon gång 

•  7 Nej, aldrig 
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63. Jag lär mig bra genom att skriva  

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

64. Om någon fångar min blick tycker jag att det på ett ungefär går att avläsa vad 
personen vill 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

65. Jag har lätt att inleda ett samtal med någon annan 

•  1 Alltid 

•  2 I 90% av fallen 

•  3 I 70% av fallen 

•  4 I 50% av fallen 

•  5 I 30% av fallen 

•  6 I 10% av fallen 

•  7 Aldrig 
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66. Andra måste ofta påpeka för mig om dom skämtar eller är ironiska 

•  1 Alltid 

•  2 I 90% av fallen 

•  3 I 70% av fallen 

•  4 I 50% av fallen 

•  5 I 30% av fallen 

•  6 I 10% av fallen 

•  7 Aldrig 

 

67. Det händer att jag sätter ord på fel plats när jag skriver  

•  1 I varje text 

•  2 Flera gånger per text 

•  3 Ett par gånger per text 

•  4 En gång per text 

•  5 Det händer ibland 

•  6 Det har kanske hänt någon gång 

•  7 Nej, aldrig 

 

68. Det är alltid lätt för mig att prata med  

•  1 Ingen är lätt att prata med 

•  2 En eller två nära 

•  3 Min allra närmaste krets bestående av mer än två personer 

•  4 Familj vänner och bekanta 

•  5 Bekantas bekanta, familj vänner och bekanta 
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•  6 Nya människor jag träffar genom mitt arbete eller liknande samt bekantas 

bekanta, familj vänner och bekanta 
•  7 Alla jag ser på stan även om det inte finns någon anledning att ta kontakt, 

samt alternativ 2 till 6 

 

69. Jag missförstår vad andra säger 

•  1 Ja, varje gång 

•  2 Dagligen 

•  3 Flera gånger i veckan 

•  4 Det har hänt 

•  5 Någon gång 

•  6 Kan ha hänt 

•  7 Aldrig 

 

70. Jag skriver hellre mail/brev/sms än pratar i telefon med någon 

•  1 Alltid 

•  2 I 90% av fallen 

•  3 I 70% av fallen 

•  4 I 50% av fallen 

•  5 I 30% av fallen 

•  6 I 10% av fallen 

•  7 Aldrig 

 

71. Andra har sagt till mig att jag är pratsam eller liknande  

•  1 Ja, varje vecka 
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•  2 Någon gång i månaden 

•  3 Någon gång om året 

•  4 Det har hänt ett par gånger 

•  5 Det har hänt någon gång 

•  6 Aldrig 

•  7 Nej, tvärtom 

 

72. Jag är oftast säker på mig själv i situationer där jag måste prata mycket, t.ex. då jag 
är värdinna/värd eller håller föredrag 

•  1 Alltid 

•  2 I 90% av fallen 

•  3 I 70% av fallen 

•  4 I 50% av fallen 

•  5 I 30% av fallen 

•  6 I 10% av fallen 

•  7 Aldrig 

 

73. Jag litar på min röst i alla situationer 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 
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74. Jag känner mig ofta nervös då jag pratar 

•  1 Ja, varje gång 

•  2 Några gånger i veckan 

•  3 Några gånger i månaden 

•  4 Det händer 

•  5 Någon gång per år 

•  6 Kan ha hänt 

•  7 Aldrig 

 

75. Jag får ibland intrycket av att andra tycker att jag är gåpåig 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 

 

76. Jag tycker att handgester och kroppsspråk förtydligar det jag vill säga 

•  1 Stämmer precis 

•  2 Stämmer för det mesta 

•  3 Stämmer något 

•  4 Stämmer och stämmer inte i lika hög grad 

•  5 Stämmer till en liten del 

•  6 Stämmer för det mesta inte 

•  7 Stämmer inte 
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77. Jag rättar mig själv när jag hör att jag säger fel ord eller uttrycker mig ogrammatiskt 

•  1 Alltid 

•  2 I 90% av fallen 

•  3 I 70% av fallen 

•  4 I 50% av fallen 

•  5 I 30% av fallen 

•  6 I 10% av fallen 

•  7 Aldrig 

 

78. Det händer att jag säger fel ord eller uttrycker mig ogrammatiskt, även när jag inte 
är trött eller upprörd 

•  1 I varje konversation 

•  2 I de flesta konversationer 

•  3 Ett par gånger om dagen 

•  4 Någon gång om dagen 

•  5 Någon gång i veckan 

•  6 Någon gång i månaden 

•  7 Kanske någon gång om året 

 

Från Google Dokument Rapportera missbruk - Användarvillkor - Ytterligare villkor
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7.3. Bilaga C – Informationsbrevet 

Vill du delta i forskning om kommunikativ förmåga?

Att kommunicera är något som alla människor gör och något som är viktigt för 
livskvaliteten. Logopeder behandlar patienter som har svårigheter med sin 
kommunikation på olika sätt. En logoped använder ofta samtal för att kartlägga besvär 
och för att få en bild av patientens kommunikativa förmåga över lag. Det finns ett behov 
av ett formulär där patienten själv kan uppskatta hur han eller hon fungerar 
kommunikativt.

Vi är två logopedstudenter som har valt att utforma ett sådant formulär som vårt 
examensarbete.  Detta examensarbete genomförs under hösten 2009 vid 
logopedutbildningen vid Enheten för logopedi, Uppsala Universitet. Handledare för 
projektet är Per Östberg, leg. logoped, med. dr. Vi söker personer som kan tänka sig att 
bidra till utformningen av formuläret genom att besvara det.

Vad innebär deltagande?
Deltagandet går ut på att fylla i internetformuläret sanningsenligt och efter bästa 
förmåga. Formuläret består av 77 frågor och beräknas ta 15-25 minuter. Svaren kommer 
sedan att användas för att analysera formuläret. Deltagandet är helt frivilligt och du kan 
avbryta din medverkan när som helst. Du kan välja att inte lämna in formuläret eller 
meddela oss att du vill avbryta ditt deltagande, om du redan lämnat in formuläret. Du 
behöver inte ange något skäl och dina svar kommer därefter inte att tas med i analysen.

För att mäta om formuläret är bra utformat kommer vi att kontakta vissa av deltagarna 
en andra gång. Dessa deltagare kommer då att få fylla i formuläret igen. Det finns 
möjlighet att tacka nej till denna uppföljning.

Om du väljer att delta i studien har du rätt att ta del av resultatet i form av den 
magisteruppsats som kommer att läggas fram i januari 2010 vid Enheten för logopedi, 
Uppsala Universitet. Kontakta oss om du är intresserad av detta.

Personuppgifter
De svar du anger i formuläret kommer inte att kunna kopplas till din person eller din 
mailadress. 

Med vänlig hälsning
Anna Bergström
(Kontaktuppgifter)

Sofia Due
(Kontaktuppgifter)
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7.4. Bilaga D – Items som inte laddade starkt på någon faktor
Faktorladdningarna är framtagna med Principal Axis-extraktion och Varimax-rotation. Items presenteras 
med laddningarna i fallande ordning. De laddningar som är över 0,35 är fetmarkerade. Numren framför 
items motsvarar numreringen i enkäten. Endast de item som laddar under 0,4 på någon av faktorerna är 
med i tabellen.

 Itemnr. och innehåll

Faktor I 
Kommunika-
tionsbeteende 

i sociala 
situationer

Faktor II 
Funktionell 

kommunikation

Faktor III 
Lingvistisk 
kunskap 

Faktor IV 
Receptiv 

förmåga samt 
röst 

 

6. Personer har uppfattat mig som sur fastän 
jag inte var sur -0,126 0,229 0,087 -0,328

7. Jag lär mig bra genom att lyssna 0,008 -0,057 0,254 0,191

8. Det människor säger är alltid precis det de 
menar 0,052 -0,064 -0,124 0,140

9. Jag tycker att "smileys" i text förtydligar 0,036 0,063 0,026 0,025

 

12. Jag får höra att jag fäller 
kommentarer som sårar andra 0,239 0,378 -0,077 -0,258

 

10 En person som är min lärare eller chef 
är svår att prata med -0,272 0,398 0,022 -0,135

14. Jag har fått komplimanger för min 
röst 0,219 0,078 0,200 0,376

15. Jag föredrar att andra ritar om de ska 
förklara något eller ge en vägbeskrivning -0,018 0,328 -0,138 -0,040

20. Jag tycker att det är lätt att prata med 
barn 0,316 -0,037 -0,068 0,269

23. Jag tycker om att dra ordvitsar 0,154 0,030 0,395 0,187

 

27. Jag tycker om att berätta historier och 
anekdoter 0,373 -0,008 0,321 0,045

29. Jag sjunger gärna 0,123 -0,058 0,303 0,101

34. Jag pratar i privata sammanhang i 
telefonsamtal som varar länge än en minut 0,296 0,038 -0,012 0,131
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36. Jag pratar gärna i telefon 0,323 0,021 0,157 0,169

43. Jag har lätt för att komma ihåg 
sångtexter 0,093 -0,142 0,355 0,157

 
44. Jag är duktig på att komma ihåg namn 0,020 -0,083 0,298 0,160

45. Jag läser t.ex. böcker, tidningar och 
texter på internet  längre än 10 minuter i 
sträck

-0,106 -0,033 0,299 -0,045

47. Jag undviker att ta ögonkontakt med 
andra även de personer jag känner väl -0,228 0,392 -0,057 -0,100

48. Jag ritar gärna bilder när jag ska förklara 
något eller ge en vägbeskivning 0,085 0,205 -0,034 0,070

49. Om jag ser en film eller läser en bok en 
helg kan jag vid fikabordet måndagen därpå 
återberätta

0,338 -0,211 0,163 0,171

 

50. Om jag går en kurs i ett språk jag inte 
kan sedan tidigare och får 30 glosor i läxa 
till nästa dag så kommer jag ihåg

-0,001 -0,154 0,389 0,040

51. Jag hittar ofta på egna ord eller uttryck 
för att jag tycker att det är roligt 0,127 0,342 0,188 0,194

57. Jag använder mycket "smileys" när jag 
skriver sms/mail eller annan text 0,031 0,241 0,009 0,049

58. Jag har lätt att hitta beskrivningar som 
kan sätta ord på mina tankar och känslor när 
jag vill prata om dem

0,322 -0,184 0,273 0,175

61. Jag har lätt för att förstå det andra 
bara antyder och inte säger rakt ut -0,012 0,024 0,160 0,364

 

66. Andra måste ofta påpeka för mig om 
dom skämtar eller är ironiska 0,167 0,244 -0,223 -0,226

70. Jag skriver hellre mail/brev/sms än 
pratar i telefon med någon -0,261 0,064 0,121 -0,192

76. Jag tycker att handgester och 
kroppsspråk förtydligar det jag vill säga 0,294 0,154 0,228 0,102

 

77. Jag rättar mig själv när jag hör att jag 
säger fel ord eller uttrycker mig 
ogrammatiskt

0,046 -0,006 0,304 0,019
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7.5. Bilaga E – De fyra faktorernas items
Faktorladdningarna är framtagna med Principal Axis-extraktion och Varimax-rotation. Items presenteras 
med laddningarna i fallande ordning samt grupperade per faktor. De laddningar som är över 0,4 är 
fetmarkerade. Numren framför intems motsvarar numreringen i enkäten. Endast de item som laddar över 
0,4 på någon av faktorerna är med i tabellen.

 Itemnr. och innehåll

Faktor I 
Kommunika-
tionsbeteende 

i sociala 
situationer

Faktor II 
Funktionell 

kommunikation

Faktor III 
Lingvistisk 
kunskap 

Faktor IV 
Receptiv 

förmåga samt 
röst 

f 30 Jag har lätt för att ta ordet i 
diskussioner 0,763 0,030 0,250 -0,032

a 4 Jag brukar vara den eller en av dem 
som pratar mest i konversationer 0,740 0,109 0,098 -0,117

k 17 Jag pratar mycket 0,739 0,141 0,139 -0,059

t 65 Jag har lätt att inleda ett samtal med 
någon annan 0,706 -0,072 0,039 0,295

o 71 Andra har sagt till mig att jag är 
pratsam eller liknande 0,693 0,187 0,053 -0,091

r 31 Jag är bra på att mingla 0,661 0,014 0,082 0,204

 42 Jag tycker att det är svårt att prata 
med okända -0,639 0,176 0,141 -0,198

I 60 Jag undviker situationer då jag 
förväntas prata -0,632 0,289 -0,033 -0,092

 28 Jag tycker om att delta i livliga 
diskussioner 0,608 0,026 0,281 -0,054

 1 Jag har inget emot att tala inför en 
grupp, förberedd eller ej 0,606 -0,144 0,040 0,022

 

72 Jag är oftast säker på mig själv i 
situationer där jag måste prata mycket, 
t.ex. då jag är värdinna/värd eller håller 
föredrag

0,571 -0,258 0,071 0,132

 
16 Jag har lätt att stå upp för mig själv 
muntligt, t.ex säga till om någon går före 
i kön

0,569 -0,077 -0,015 0,051

 68 Det är alltid lätt för mig att prata med -0,561 0,133 -0,023 -0,185

 
2 Jag säger alltid vad jag tycker till 
personer, oavsett om de är kända eller 
okända

0,528 -0,002 -0,137 0,168
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 75 Jag får ibland intrycket av att andra 
tycker att jag är gåpåig 0,519 0,373 0,150 -0,414

 56 Jag blir tyst när många pratar 
samtidigt -0,473 0,282 -0,049 0,179

 73 Jag litar på min röst i alla situationer 0,454 -0,315 0,052 0,243

 74 Jag känner mig ofta nervös då jag 
pratar -0,443 0,358 0,006 -0,044

 37 Jag använder mycket gester när jag 
pratar 0,418 0,088 0,200 0,164

 13 Jag är orolig över min röst när jag ska 
tala inför grupp -0,411 0,384 0,031 -0,098

f 52 Det händer att jag skriver ett annat 
ord än det jag menar -0,016 0,611 -0,143 0,080

a 53 Jag tappar bort mig lätt när jag 
berättar -0,062 0,600 -0,134 -0,079

k 62 Det händer att jag sätter ord på fel 
plats när jag pratar -0,058 0,596 -0,231 0,040

t 78 Det händer att jag säger fel ord eller 
uttrycker mig ogramm -0,105 0,591 -0,255 0,027

o 11 Det händer att jag säger fel ord när 
jag pratar -0,131 0,590 -0,110 -0,043

r 19 Okända verkar ibland obekväma när 
jag pratar med dem -0,095 0,552 0,007 -0,188

24 Vissa ljud/bokstäver blir fel för mig 
när jag säger dem -0,073 0,541 -0,227 0,024

II 67 Det händer att jag sätter ord på fel 
plats när jag skriver -0,008 0,522 -0,285 0,114

33 Jag har svårt att hitta ord när jag 
pratar -0,322 0,517 -0,227 -0,135

46 Det händer att jag inte kan komma på 
ett visst ord eller namn trots att jag vet 
att jag kan det mycket väl

-0,094 0,503 -0,234 0,013

32 Ibland skäms jag över hur jag pratar 0,056 0,492 -0,006 -0,258

18 Jag har svårt att följa med i vad som 
sägs även om jag är pigg och vaken -0,089 0,479 -0,256 -0,035
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69 Jag missförstår vad andra säger 0,003 0,474 -0,109 -0,166

3 Det händer att andra missuppfattar mig 
när jag skämtar eller är ironisk 0,043 0,437 -0,060 -0,196

38 Jag önskar att jag kunde uttrycka mig 
lika klart och tydligt som andra -0,272 0,419 -0,249 -0,134

f 26 Jag har ett stort ordförråd 0,172 -0,286 0,624 0,155

a 35 Jag snappar lätt upp nya ord 0,122 -0,187 0,619 0,161

k 41 Jag lär mig bra genom att läsa -0,036 -0,171 0,567 0,033

t 54 Jag har lätt för att stava, även ord som 
jag inte har stött på förut -0,056 -0,233 0,527 0,082

o 25 Jag har lätt för att hitta ord 0,329 -0,349 0,509 0,201

r 40 Jag tycker att det är lätt att skriva 
formella brev 0,124 -0,186 0,490 0,042

 5 Jag tycker om att skriva 0,140 -0,053 0,487 -0,040

III 39 Jag tycker om att läsa 0,046 -0,165 0,475 -0,039

 63 Jag lär mig bra genom att skriva -0,022 -0,011 0,436 -0,065

fa 21 Jag tror att min talröst är behaglig och 
lätt att lyssna på 0,179 -0,140 0,194 0,541

kt 55 Jag upplever vanligtvis att jag gör ett 
bra intryck när jag pratar med andra 0,431 -0,264 -0,010 0,522

or 59 Andra vänder sig ofta till mig med 
sina problem 0,214 0,102 0,207 0,446

64 Om någon fångar min blick tycker jag 
att det på ett ungefär går att avläsa vad 
personen vill

0,151 0,161 0,203 0,422

IV 22 Jag tycker om min röst 0,228 -0,140 0,159 0,406

89


	1. Inledning 
	1.1. Begreppet kommunikativ förmåga
	1.1.1. ”Competence” och ”Performance” i lingvistisk teori
	1.1.2. ”Communicative competence” enligt Hymes
	1.1.3. En annan syn på lingvistik och hur den bör behandla kommunikation
	1.1.4. Kommunikationsteori applicerat på AKK-användning

	1.2.  Klassisk mätteori
	1.2.1. Viktiga definitioner
	1.2.2. Förslag på arbetsgång vid skapandet av ett självskattningsinstrument
	1.2.3. Internetformulär

	1.3. Exempel på självskattningsinstrument inom logopedin

	2. Syfte och frågeställningar
	3. Metod
	3.1. Utformningen av items
	3.2. Exklusionskriterier 
	3.3. Utprovning av instrumentet

	4. Pilottestet
	4.1. Respondenter och procedur 
	4.2. Databearbetning och statistik
	4.3. Resultat
	4.4. Kort diskussion om pilotens resultat

	5. Enkät
	5.1. Respondenter och procedur
	5.2. Databearbetning och statistik
	5.3. Resultat
	5.4. Kort diskussion om enkätens resultat

	6. Avslutande diskussion
	6.1. Faktordiskussion
	6.2. En jämförelse med Lights (1989) definition av communicative competence
	6.3. Alternativ tolkning
	6.4. Validering
	6.5. Reliabilitet
	6.6. Är instrumentet tillräckligt känsligt?
	6.7. Begränsningar i studien
	6.8. Slutsatser

	7. Referenser
	7.1. Bilaga A – Formuläret som användes vid pilottestet
	7.2. Bilaga B – Formuläret som användes vid internetenkäten
	7.3. Bilaga C – Informationsbrevet 
	7.4. Bilaga D – Items som inte laddade starkt på någon faktor
	7.5. Bilaga E – De fyra faktorernas items


