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SAMMANFATTNING 
Vid afasi påverkas förmågan att samtala och interagera med andra människor i 
varierande grad. Omgivningen kan utgöra en stor skillnad för hur personen med afasi 
lyckas interagera med hjälp av olika slags stöd, t ex med skrivet material som 
förstärkning till samtalsinnehållet.  

Aura Kagan har inom ramen för samtalsmodellen SCATM (Supported Conversation 
for Adults with Aphasia) utformat ett bedömningsmaterial för konversationsförmåga hos 
personer med afasi och deras konversationspartners. Detta bedömningsmaterial har i 
den här studien använts som utgångspunkt för utformningen av ett svenskt 
bedömningsmaterial för konversationsförmåga som är ämnat att användas vid 
vårdinrättningar som rehabiliterar personer med afasi.  

Sex logopeder använde det framtagna materialet för att bedöma 
konversationsförmågan dels hos tio personer med varierande karaktär och 
svårighetsgrad av afasi, dels hos deras konversationspartners. Samtalen videoinspelades. 
Ytterligare två logopeder använde samma bedömningsmaterial för att bedöma 
konversationsförmågan i de inspelade samtalen.  

Bedömningsmaterialet hade hög interbedömarreliabilitet (Intraclass correlation 
coefficients = 0,69-0,87, p ≤ 0,02) och mycket hög intern reliabilitet (Cronbachs α = 
0,93-0,95). Medverkande logopeder intervjuades om bedömningsmaterialets 
användarvänlighet. I den kvalitativa analysen av intervjuerna framkom förslag på 
förbättringar, t ex reducering av delfrågor och anpassning av skattningsskalor. I en 
anpassad form skulle det framtagna materialet kunna ha stor klinisk betydelse och öka 
förekomsten av funktionella afasibedömningar av konversationsförmåga i Sverige. 
 
Nyckelord: afasi, konversation, konversationspartners, bedömning av 
konversationsförmåga 
 
 
ABSTRACT 
When an individual experiences language processing difficulties, e.g. in the case of 
aphasia, conversation is necessarily impacted. The behavior of the conversation partner 
is important; facilitating, or diminishing opportunities for the adult with aphasia to 
continue the conversation in a successful manner.  

In this study a set of observational measures for rating participation and support in 
conversation between individuals with aphasia and their conversational partners, 
originally developed by Aura Kagan, was translated and adapted to Swedish conditions 
in acute stroke clinics and in centers for later rehabilitation of aphasia.  

A total of eight speech and language pathologists (SLPs) used the adapted 
measures for assessing ten adults of varying type and severity degree of aphasia and 
their conversational partners (five spouses, five health care providers). Six of the SLPs 
made their assessment in real life during the conversations, whilst the other two used the 
same adapted material for assessing the videotaped conversations.  

Inter-rater reliability (Intraclass correlation coefficients = 0.69-0.87, p ≤ 0.02) was 
strong and internal consistency was excellent (Cronbach’s α = 0.93-0.95). In a 
qualitative analysis of interviews performed with the study’s SLPs several suggestions 
for further modifications were presented, e.g. reduction of number of items and 
adjustments of points of scales. In a further modified form the adapted measures of this 
study, provided that reliability is retained, could be of great clinical value and partly fill 
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the current absence of functional assessment protocols of conversational abilities in 
Sweden. 
 
Keywords: aphasia, conversation, conversational partners, assessment of conversational 
competence 
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1. Inledning 
”Kom nära, tala långsamt och tydligt ... Upprepa dig ... Var medveten 
om det ditt kroppsspråk och ansiktsuttryck signalerar till mig ... Ställ 
flervalsfrågor till mig. Undvik ja/nej-frågor ... Ställ frågor med specifika 
svar. Ge mig lite tid att komma på svaret ... Tala direkt till mig, inte om 
mig med andra ... Avsluta inte meningar åt mig och fyll inte heller i ord 
som jag inte hittar. Jag behöver använda hjärnan.” (Bolte Taylor, 2009, 
s. 188-189) 

 
Jill Bolte Taylor avslutar sin bok med att beskriva fyrtio saker som hon behövde mest 
under rehabiliteringstiden efter sin stroke. Ovan citerade behov som rör språk och 
kommunikation ger en tydlig bild av hur viktig konversationspartnern är för en lyckad 
kommunikation och en optimal rehabilitering. Om personen med afasi ska ha möjlighet 
att delta i olika kommunikativa aktiviteter, både informella pratstunder och mer 
formella samtal, behövs stöd i form av erfarna konversationspartners, anpassade 
kommunikationshjälpmedel och en afasivänlig omgivning (Kagan, 1998). Om en person 
med afasi får möjlighet till en ökad kommunikativ delaktighet i familjen, vänkretsen 
och samhället kan detta i förlängningen leda till ett ökat välbefinnande och en högre 
livskvalitet (Lyon et al., 1997). 
 

”Vi har ... inte något välfungerande och validerat svenskt 
bedömningsinstrument för utvärdering av funktionell kommunikation och 
det kan vara svårt att hinna med att utveckla kontakter med patientens 
närstående.” (Backman & Saldert, 2010, s. 15) 

 
Artikeln, som detta citat är taget ifrån, beskriver dagens arbetssituation för svenska 
neurologopeder och hur korta vårdtider och begränsade resurser leder till att bedömning 
av hur kommunikationen fungerar i vardagen inte hinns med.  

Konversationspartnerns viktiga roll i rehabiliteringen och bristen på svenska 
funktionella bedömningsverktyg har lett till den här studiens syfte att utforma ett 
kliniskt användbart bedömningsmaterial för konversationsförmåga hos personer med 
afasi och deras konversationspartners. Utgångspunkten för bedömningsmaterialet är 
Aura Kagans skalor ”Measures for Rating Support and Participation in Conversation 
Between Adults with Aphasia and Their Conversation Partners” (Kagan, 1999; Kagan 
et al., 2004), som skall översättas och anpassas till de förhållanden som råder i dagens 
svenska afasivård. Målsättningen är att bedömningsmaterialet skall kunna användas från 
och med det akuta skedet av afasirehabiliteringen samt vid alla typer och 
svårighetsgrader av afasi. Utifrån bedömningsresultaten är förhoppningen att logopeden 
skall kunna utvärdera aktuella konversationsstrategier både hos personen med afasi och 
konversationspartnern samt kunna utforma eller utvärdera intervention där 
målsättningen är förbättrad kommunikation, delaktighet och välbefinnande. 
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2. Afasi 
2.1. Klinisk bakgrund till afasi 

2.1.1. Definition 
Afasi är en samlingsbeteckning för språkliga skador som uppstår efter förvärvade fokala 
(avgränsade, lokaliserade) hjärnskador (Ahlsén, 2008a). Afasi: (a) är neurogen, och 
beror alltid på någon slags hjärnskada; (b) är förvärvad, och är ingen utvecklingsskada; 
(c) innebär impressiva och expressiva språkliga svårigheter; (d) beror inte på problem 
med sinnesförnimmelser, motorik eller intellekt (Hallowell & Chapey, 2008). 

Termen afasi består av grekiskans nekande partikel a- ‘ej, icke’ och fas´is ’tal’ 
(Wessén, 1991). En person med afasi behöver dock inte vara i total avsaknad av 
språklig funktion, som termens etymologi antyder, utan kan ha varierande grad av 
svårigheter att uttrycka eller förstå språk via tal och skrift. 
 
2.1.2. Orsak och förekomst 
Enligt Afasiförbundet drabbas årligen cirka 12 000 personer av afasi i Sverige 
(http://www.afasi.se/). Afasi uppstår då områden som kontrollerar språkfunktionen i 
hjärnan skadas. Skadelokalisationen och omfattningen av skadan varierar vid afasi och 
avgör hur och i vilken utsträckning språkförmågan påverkas.  

Diagnosen afasi förekommer typiskt vid stroke, men också vid traumatisk 
hjärnskada, hjärntumör, neurodegenerativ sjukdom, infektion eller inflammation i 
hjärnan (Benson & Ardila, 1996). I cirka 85 % av fallen orsakas afasi av stroke, det vill 
säga hjärninfarkt eller hjärnblödning, som uppträder kortikalt (i hjärnbarken), 
cerebellärt (i lillhjärnan) eller subkortikalt (under hjärnbarken) (Ahlsén, 2008a).  

Av de personer som drabbas av stroke får ungefär en tredjedel afasi i den akuta 
fasen. Oavsett typ och svårighetsgrad av afasi förekommer en betydande återhämtning 
av den språkliga förmågan i nästan samtliga fall. En fjärdedel av alla som drabbats av 
afasi återhämtar sig nästan helt från afasin, medan knappt hälften (43 %) har kvar en 
betydande grad av afasi 18 månader post-stroke (Laska et al., 2001). Den språkliga 
återhämtningen är som störst under de tre första månaderna efter strokens inträffande 
och endast en ringa förbättring av den språkliga funktionen inträffar efter denna period 
(Laska et al., 2001). 
 
2.1.3. Klassifikationer och klinisk symptombild 
Afasi kan klassificeras med avseende på olika undergrupperingar. Afasin kan beskrivas 
utifrån vilka språkliga aspekter som är drabbade, till exempel om språkstörningen rör 
lexikon, syntax, fonologi och/eller pragmatik (Ahlsén, 2008a). Man kan även grovt dela 
in afasi i främre och bakre syndrom. Vid afasi vid främre skador brukar förmågan att 
planera, initiera och uttrycka sig språkligt vara påverkad. Bakre skador kan leda till 
nedsatt förmåga att förstå språk (Jennische et al., 2006). Språkliga symptom kan också 
klassificeras utifrån typ av afasisyndrom enligt till exempel Bostonskolans eller Lurias 
afasiologi (Jennische et al., 2006). Två välkända typer av afasisyndrom är 
Bostonskolans Broca- och Wernicke-afasi, vars neuronala korrelat syns i figur 1. Brocas 
afasi karakteriseras av icke-flytande tal och agrammatism, men god språkförståelse. De 
språkliga symptomen vid Wernickes afasi är flytande tal, utbyten av ljud och ord samt 
nedsatt språkförståelse (Ahlsén, 2008b). 
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Figur 1. Skadelokalisationer vid afasi.  

Källa: http://www.nidcd.nih.gov/health/voice/aphasia.asp. 
 
En annan traditionell indelning av syndrom vid afasi är att vänsterhemisfärskador leder 
till lexikala och syntaktiska svårigheter och högerhemisfärskador till pragmatiska 
språkstörningar. I en studie av Rousseaux et al. (2010) har man dock visat att 
kommunikativa svårigheter vid afasi är komplexa och inte kan sammanfattas så enkelt 
som definitionen ovan föreslår. Även vid vänsterhemisfärskador fann man att 
pragmatiska svårigheter var en stor del av problematiken, särskilt vid presentation av ny 
information, introduktion av ett nytt samtalsämne, logisk uppbyggnad av diskurs samt 
anpassning till konversationspartnerns kunskap. Forskning visar att vissa aspekter av 
den pragmatiska kompetensen, bland annat förnimmelse av ansiktsuttryck och annan 
ickeverbal kommunikation, processas i höger hjärnhalva (Penn, 1999). Förmågor som 
styr andra pragmatiska aspekter, till exempel minne, uppmärksamhet och social 
kontroll, processas dock i flera andra delar av hjärnan. Försök att klassificera förvärvade 
språkstörningar utifrån skadelokalisation bidrar därför inte med någon användbar 
information, enligt Penn (1999), som framhåller att en pragmatisk funktionsnedsättning 
kan förekomma oavsett skadelokalisation. 
 
 
2.2. Konversationsförmåga vid afasi 
Samtalet är en av människans viktigaste kommunikationsformer, något vi företar oss 
varje dag och något som de flesta tar för givet. Det är i konversation med andra 
människor som våra kunskaper och förmågor kommer upp till ytan och blir synliga och 
där mellanmänskliga kontakter knyts (Kagan, 1995).  

Vid afasi påverkas nödvändigtvis konversationsförmågan på ett eller annat sätt 
(Ramsberger & Rende, 2002). Även i fall där afasin bedöms som lindrig har man 
kunnat konstatera att de språkliga svårigheterna inverkar negativt på förmågan att delta i 
konversationer (Fox et al., 2009).  

I Rousseaux et al. (2010) presenteras olika språkliga svårigheter som kan påverka 
förmågan att samtala. Nedsatt förmåga att förstå eller producera påståenden och frågor 
minskar möjligheterna att delta i konversationer. Svårigheter att förstå metaforer och 
underförstådd information kan leda till missförstånd. Om personen med afasi har svårt 
att strukturera sina uttalanden, göra utvikningar av samtalsämnen och initiera 
konversation kan delaktigheten i samtal bli lidande. Vid svårigheter att producera och 
förstå känslomässig prosodi kan personen med afasi ha svårt att förutse känslor och 
intentioner hos konversationspartnern. Hur dessa språkliga svårigheter tar sig uttryck i 
kontakten med andra människor och hur mycket det påverkar patientens sociala 
situation varierar mycket från typ och svårighetsgrad av afasi men också från person till 
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person. Logopeder behöver därför ha tillgång till bedömningsmaterial för att kunna 
beskriva konversationsförmågan och dess konsekvenser. 

En god kommunikativ förmåga är en förutsättning för full delaktighet i vårt 
informationssamhälle. När afasin begränsar förmågan att delta i konversationer och 
maskerar individens inneboende kompetens och intellekt, kan personer med afasi ofta 
uppfattas som mindre kunniga och inkompetenta (Ross et al., 2006). Detta gör bland 
annat att möjligheterna att samtala minskar med minskad social delaktighet i familj, 
vänkrets och samhälle som följd. I och med detta har personen med afasi förlorat ett 
viktigt verktyg för att bibehålla sitt självförtroende och för att underhålla sina sociala 
relationer (Booth & Perkins, 1999). I förlängningen bidrar den nedsatta 
konversationsförmågan även till nedsatt psykosocialt välbefinnande och minskad 
livskvalitet (Lyon et al., 1997). 
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3. Intervention vid afasi 
Den allmänna principen bakom intervention vid afasi grundar sig på övertygelsen att 
språket är livsviktigt för människan och att behandling kan förbättra patientens 
kommunikativa förmåga (Hallowell & Chapey, 2008).  

Intervention vid afasi kan ha olika inriktningar. Vid funktions- och 
symptombaserad terapi utgår man från de svårigheter som framkommit i bedömningar 
av olika språkliga förmågor. I behandlingen lägger man upp träningsprogram som går ut 
på att antingen träna upp de nedsatta förmågorna eller träna upp andra förmågor som 
kan kompensera för svårigheterna (Ahlsén, 2008a).  

I funktionell intervention tas hänsyn till hur personen fungerar kommunikativt i 
det verkliga livet (Worrall & Frattali, 2000). Funktionell kommunikation i detta 
interventionssammanhang är utnyttjande av alla möjliga kommunikationssätt för att 
förmedla budskap (Holland, 1982). Patienten uppmuntras att använda tal, gester och 
ansiktsuttryck, men även skrift och bilder samt teckningar och föremål, och att anpassa 
användandet av dessa kommunikationssätt utifrån samtalssituationen (Jennische et al., 
2006).  

Traditionellt har intervention vid afasi fokuserat på den språkliga förmågan hos 
patienten, att personen skall återfå de språkliga funktioner som gått förlorade. Under de 
senaste decennierna har dock bedömningsmaterial och terapi börjat fokusera inte enbart 
på språkstörningen, utan även på vilka svårigheter afasin innebär för den vardagliga 
kommunikationen (Kagan et al., 2004). Under det senaste årtiondet har flera 
interventionsprogram som vänder sig till konversationspartnern utarbetats. Bakgrunden 
till konversationspartnerträning återfinns i det sociala perspektivet inom 
rehabiliteringsvården och den ökade förståelsen för konversationspartnerns roll vid afasi 
(Togher et al., 2010).  
 
 
3.1. Konversationspartnerträning 
Familjemedlemmar och närstående till personer med afasi har en mycket viktig roll som 
kommunikationspartners. De kan på nära håll följa hur den kommunikativa 
funktionsnedsättningen inverkar på den vardagliga kommunikationen. De har också 
stora möjligheter att påverka den kommunikativa miljön för personen med afasi genom 
att fungera som ”kommunikativa ramper” och erbjuda kommunikativa hjälpmedel som 
underlättar och förtydligar samtalet (Kagan, 1998).  

En konversationspartner kan alltså tillskrivas en vågmästarroll, det vill säga vara 
den som med sitt kommunikativa beteende utgör skillnaden mellan en lyckad och 
mindre lyckad konversation. Därför är det viktigt att bedöma konversationspartnerns 
bidrag till samtalet och även engagera denne i interventionen (Togher et al., 2010). 

International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 
Världshälsoorganisationens begreppsstruktur och klassifikation av funktionsförmåga 
och funktionshinder i förhållande till hälsa, har haft en stor inverkan på sjukvårdens 
förhållningssätt till afasi och inriktning av intervention och bedömning (Patterson & 
Chapey, 2008). I ICF fokuserar man inte endast till funktionsnedsättningen i sig utan ser 
även till hur personen begränsas i aktiviteter och delaktighet samt hur kontextuella 
faktorer (omgivnings- och personfaktorer) påverkar. Enligt detta sociala sätt att tänka är 
språkstörningen vid afasi något som interagerar med omgivningen. En bra behandling 
kan därför vara att träna konversationspartnern i att bättre stötta personen med afasi i 
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samtalet med hopp om en förbättrad kommunikativ aktivitet och delaktighet (Threats, 
2007). 
 
3.1.1. Exempel på konversationspartnerprogram 
Det finns flera program som har den i grunden sociologiska samtalsanalysen 
(Conversation Analysis) som bas (Booth & Perkins, 1999; Lock et al., 2001; Wilkinson 
et al., 1998). Här ligger fokus på hur deltagarna i naturligt förekommande 
konversationer bidrar till att skapa social ordning genom turtagning, reparationsmönster 
och förvaltning av samtalsämnen. Supporting Partners of People with Aphasia in 
Relationships and Conversation (SPPARC) (Lock et al., 2001) använder samtalsanalys 
för att bedöma vilka problemområden som föreligger mellan samtalsdeltagarna och för 
att utforma intervention. SPPARC har också som mål att öka det psykosociala 
välbefinnandet och fokuserar på hur förhållandet mellan personen med afasi och 
konversationspartnern kan repareras och stärkas (Turner & Whitworth, 2006).  

Conversation partners (Lyon et al., 1997) är en modell för samtalsträning där 
frivilliga deltagare utbildas i att interagera med personer med afasi med målet att öka 
den allmänna delaktigheten i samhället. Personen med afasi och volontären engagerar 
sig i vardagliga aktiviteter som är viktiga och intressanta för personen med afasi. Ett 
stort engagemang i aktiviteterna kan vara fördelaktigt för att göra personen med afasi 
mindre självmedveten om sin språkliga funktionsnedsättning. Konversationspartnern 
utbildas dessutom i hur han/hon kan utnyttja kommunikativa strategier i 
vardagsaktiviteterna för en förbättrad kommunikation. På dessa sätt och med ökat 
välbefinnande återinförs personen med afasi till delaktighet i samhället.  

Conversation Coaching (Hopper et al., 2002) är en metod för hur man kan 
förbättra de kommunikativa förmågorna både hos konversationspartnern och personen 
med afasi i den kontext de förekommer. Detta program särskiljer sig på så sätt att det är 
paret självt som väljer vilka strategier de föredrar att arbeta med. Klinikern ser till att 
skapa kommunikativa träningstillfällen och fungerar som ett stöd och rådgivare för hur 
verbala och ickeverbala strategier kan användas i den aktuella situationen.  

Målet med samtliga konversationspartnerprogram är att förbättra den sociala 
interaktionen genom att öka konversationspartnerns förmåga att stötta personen med 
kommunikationssvårigheter och öka den kommunikativa effektiviteten (Togher et al., 
2010; Turner & Whitworth, 2006). Turner och Whitworth (2006) jämförde flera studier 
som alla rapporterade goda resultat för konversationspartnerträning. Studierna skiljde 
sig åt beträffande urvalskriterier för deltagare, metodologisk inriktning och hur man 
utvärderade utfallet av interventionen. Olika studier har genomfört intervention med 
olika kategorier av konversationspartners: (a) välbekanta och/eller sedvanliga 
konversationspartners, till exempel familjemedlemmar; (b) volontärer, eller (c) 
vårdgivare. Några av studierna visar en tydligt förändrad interaktion hos personerna 
med afasi som ett direktresultat av interventionen. Dessa resultat rapporteras dock vara 
osäkra eftersom det i flertalet studier saknas information om konversationspartnern och 
hur dessa har valts ut. Det goda utfallet antas lika väl kunna bero på att lämpliga 
konversationspartners valts ut för att maximera interventionens goda effekt. 
 
3.1.2. Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCATM) 
Supported Conversation for Adults with Aphasia (SCATM) är en samtalsmodell utarbetad 
och utvärderad av Aura Kagan, The Aphasia Institute, Toronto, Kanada. Till denna 
samtalsmodell hör ett instrument för bedömning av konversationen mellan personen 
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med afasi och konversationspartnern, som ligger till grund för utformandet av denna 
studies svenska bedömningsmaterial. 

I SCATM tränas konversationspartnern i att stötta personen med afasi i samtalet. 
Målet är att öka antalet möjliga tillfällen för denne att delta i konversationer. Metoden 
möjliggör därmed en ökad delaktighet i olika kommunikativa sammanhang genom att 
konversationspartnern utnyttjar olika strategier för att underlätta kommunikationen. 
Konversationspartnern kan bland annat skriva stödord, rita enkla bilder, peka på bilder 
samt använda gester och ansiktsuttryck som visuellt stöd för innehållet i samtalet.   

Ett av de antaganden som SCATM grundar sig på är att samtalet som sådant är 
centralt för kommunikativ tillgänglighet och delaktighet i vardagen (Kagan, 1998). Ett 
annat antagande inom SCATM är att afasin hos en individ maskerar den kompetens som 
personen normalt ger uttryck för i konversationer. Utgångspunkten är att alla människor 
har rätten att kunna uttrycka sig så att denna inneboende kompetens kan komma upp till 
ytan. Något som i många fall hindrar personer med afasi att uttrycka sig är att 
omgivningen uppfattar dem som mindre kompetenta. Detta leder obönhörligen till färre 
möjligheter att delta i konversationer och därmed färre chanser att låta kompetensen 
komma fram. 

I SCATM tränas konversationspartnern på att erkänna och lyfta fram kompetens hos 
personen med afasi. Konversationspartnern kan erkänna kompetens genom att använda 
humor, tilltala personen med afasi med en lämplig ton och se till att integreringen av 
ickeverbala hjälpmedel görs på ett naturligt och vuxet sätt. Konversationspartnern kan 
lyfta fram kompetens genom att säkerställa förståelse genom att använda olika former av 
ickeverbala hjälpmedel för att göra samtalsämnet tydligt. Vidare lyfter 
konversationspartnern fram kompetens genom att se till att personen med afasi har ett 
tillgängligt sätt att förmedla sina tankar, till exempel genom att ställa slutna frågor och 
ge tillräckligt med svarstid. Ytterligare ett sätt att lyfta fram kompetens är att verifiera 
det personen med afasi förmedlar genom att upprepa, förtydliga och sammanfatta 
(Kagan, 1995; Kagan, 1998; Kagan, 1999).  

SCATM är enligt Simmons-Mackie (1998) en social interventionsmodell i ordets 
rätta bemärkelse. Metoden uppfyller samtliga kriterier som utgör grunden för en socialt 
inriktad interventionsmodell. En av principerna bakom social intervention handlar om 
begreppen interaktion och transaktion. Kommunikation syftar till utbyte av information, 
åsikter och känslor (transaktion) men har också en social funktion (interaktion) (Kagan 
et al., 2004). Traditionell intervention har ett utbrett fokus på transaktion och har som 
mål att förbättra informationsutbytet (Turner & Whitworth, 2006). I SCATM ligger fokus 
på konversation och naturlig interaktion snarare än på enskilda språkliga aspekter. 
Metodens inriktning är överföring av information och socialt motiverad interaktion som 
två likvärdiga delar av samtalets natur. Ytterligare kriterier för en social modell som 
SCATM uppfyller är att den framhåller samarbetet i konversationen; både 
konversationspartnern och personen med afasi utnyttjar strategier för ett lyckat samspel, 
att målsättningen för metoden är minskning av de sociala och personliga negativa 
konsekvenserna av afasin samt att fokus har förflyttats från funktionsnedsättning till 
inneboende förmåga och kompetens (Simmons-Mackie, 1998). 
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4. Bedömning av konversationsförmåga vid afasi 
Utredning och bedömning vid afasi kan göras på flera olika sätt. Ändamålet med 
bedömning vid afasi kan delas in i olika kategorier: (a) screening; (b) prognostisk 
testning; (c) deskriptiv testning inför rehabilitering och rådgivning; (d) utvärdering av 
framgång, till exempel efter intervention; (e) bedömning av funktionell och pragmatisk 
kommunikation; (f) bedömning av relaterade störningar (Spreen & Risser, 2003).  

I Sverige är A-ning (Lindström & Werner, 1995) det vanligaste afasitestet, där en 
systematisk genomgång av olika språkförmågor görs. Utifrån testresultatet kan 
patienten placeras in i en afasiprofil, som antingen kan relateras till skadans typ eller 
lokalisation (Ahlsén, 2008a). I en studie av Carlsson och Eriksson (2008) framkom 
utifrån en enkät med svenska neurologopeder att bedömning av afasi företrädesvis sker 
på språklig funktionsnivå. Förutom A-ning är Boston Naming Test (BNT) (Kaplan et al., 
2001), BeSS/TBSS (Bedömning av Subtila Språkstörningar/Testbatteri för bedömning 
av Subtila språkstörningar) (Laakso et al., 2000), Reinvang (Norsk Grunntest for Afasi) 
(Reinvang & Engvik, 1980) och PAPAP (Pia Apts Afasiprövning) (Apt, 1997) några av 
de test som används mest i Sverige (Blom Johansson, under utarbetande; Carlsson & 
Eriksson, 2008).  
 
 
4.1. Bedömning av funktionell kommunikation 
I den engelskspråkiga världen finns ett stort antal bedömningsmaterial som fokuserar på 
funktionell kommunikation och pragmatisk förmåga (Penn, 1999). Skillnaden mellan 
funktionell kommunikation och pragmatisk förmåga är hårfin och de definieras ofta som 
en och samma sak. Pragmatisk förmåga är dock mer en fråga om användande av 
allmängiltiga regler som styr social interaktion i ett språk eller kultur, medan funktionell 
kommunikation handlar mer om förmågan att anpassa sig kommunikativt i verkliga 
situationer (Patterson & Chapey, 2008).  

Inom det funktionella området finns två olika metodologiska inriktningar; den ena 
där man använder ett strukturerat test och den andra med mer informell 
profilbedömning som baseras på observationer. En variant på den informella 
bedömningen är att videofilma patienten i samtal, rollspel eller i någon annan 
samtalssituation från vardagslivet och sedan analysera videofilmen och utifrån den 
diskutera och träna olika kommunikationsstrategier med patient och anhöriga (Ahlsén, 
2008a). Flera av de funktionella bedömningarna går även bortom patienten själv och 
utvärderar kommunikationen i den sociala miljön genom att bedöma hur interaktionen 
fungerar mellan patienten och familjemedlemmar och/eller vårdgivare (Spreen & 
Risser, 2003). 

Bedömning av funktionell kommunikation är mindre vanligt i den svenska 
afasirehabiliteringen. Om funktionell bedömning förekommer sker den oftast informellt 
utifrån eget material eller utifrån observationer av familjens samtal med personen med 
afasi (Blom Johansson et al., 2011; Carlsson & Eriksson, 2008).  

Några funktionella bedömningsmaterial för konversationsförmåga som används, 
om än i mycket liten utsträckning, i Sverige är The Communicative Effectiveness Index 
(CETI) (Lomas et al., 1989) och Conversation Analysis Profile For People With 
Aphasia (CAPPA) (Whitworth et al., 1997) (Blom Johansson, under utarbetande; 
Carlsson & Eriksson, 2008). CETI använder ett frågeformulär med 16 delfrågor och 
fokuserar på förmågan att interagera med andra människor. Varje delfråga rör en 
vardaglig situation där en familjemedlem eller vårdgivare skall skatta patientens 
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kommunikativa förmåga på en visuell analog skala. CAPPA är ett exempel på 
bedömningsverktyg som är baserat på samtalsanalys. Här utforskar man aktuell 
samtalsstil hos personen med afasi och den huvudsakliga kommunikationspartnerns 
strategier utifrån intervjuer med de inblandade. De aktuella kommunikativa strategierna 
utreds också i förhållande till de premorbida förmågorna. Intervjuerna kompletteras med 
en samtalsanalys av en cirka tio minuter lång konversation.  
 
4.1.1. Bedömning av konversationsförmåga med MSC och MPC 
Förutom CETI och CAPPA finns ytterligare ett engelskspråkigt bedömningsmaterial för 
konversationsförmåga hos personer med afasi och deras konversationspartners. Measure 
of Participation in Conversation (MPC) och Measure of skill in Supported 
Conversation (MSC) är de två bedömningsskalor som används för utvärdering inom 
ramen för Kagans samtalsmodell SCATM. MPC bedömer personen med afasi och dennes 
förmåga att delta i interaktion och i transaktion. MSC graderar konversationspartnerns 
förmåga att erkänna och lyfta fram kompetens hos personen med afasi. Bedömning med 
MSC och MPC baseras på en tio minuter lång videoinspelning av en social interaktion 
mellan en person med afasi och en konversationspartner. Skattningar görs på en 
niogradig Likertskala från 0 till 4 (Kagan et al., 2004).  

Deltestet som bedömer personen med afasi och graden av delaktighet i samtalet 
(MPC), är uppdelat på huvudkategorierna (A) interaktion och (B) transaktion, se figur 2. 
Dessa är i sin tur uppdelade i verbala och ickeverbala förmågor. För respektive 
huvudkategori finns riktlinjer för vilka beteenden som skall bedömas. Bedömningen på 
MPC resulterar i två skattningar på huvudkategorinivå där logopeden gjort en 
sammanvägd bedömning av de förmågor som ingår i respektive kategori (Kagan, 1999; 
Kagan et al., 2004). 

 

 
Figur 2. Teststruktur för MPC Measure of Participation in Conversation. 

 
Deltestet för konversationspartnern och dennes förmåga att erbjuda stöd i samtalet 
(MSC) har också två huvudkategorier: (A) erkänner kompetens och (B) lyfter fram 
kompetens, se figur 3. Huvudkategorin ”erkänner kompetens” är i sin tur uppdelad i 
delkategorierna (A1) naturlig samtalsmiljö och (A2) lyhördhet. För ”lyfter fram 
kompetens” finns ytterligare indelning i delkategorierna (B1) försäkran om att personen 
med afasi förstår, (B2) försäkran om att personen med afasi har svarsmöjligheter, och 
(B3) verifikation. För respektive delkategori finns riktlinjer för vilka beteenden och 
förmågor som skall bedömas. Bedömningen på MSC resulterar i två skattningar, där 
skattningen för huvudkategori B är ett medelvärde av de tre värdena för delkategorierna 
B1, B2 och B3 (Kagan, 1999; Kagan et al., 2004). 
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Figur 3. Teststruktur för MSC Measure of skill in Supported Conversation. 

 
Reliabilitetsmått från två studier har presenterats i Kagan et al. (2004) och har visat 
exempel på testens stabila natur. Bedömningsinstrumentet visade sig ha hög 
interbedömarreliabilitet mellan tre respektive två logopeder (r = 0,73-0,90; p < 0,001; 
Kagan, 1999 och r = 0,91-0,96; p < 0,001; Kagan et al., 2001). Det lägsta värdet (r = 
0,73) gällde interbedömarreliabiliteten för transaktion på MPC i studien från 1999, 
medan det högst noterade värdet (r = 0,96) gällde delförmågan att lyfta fram kompetens 
på MSC i den andra studien. Som ett mått på testets validitet rapporterades en statistisk 
signifikant korrelation mellan den informella kliniska bedömningen av 
konversationsförmågan och objektiva testresultat både på MPC för personen med afasi 
och på MSC för de frivilliga konversationspartners som deltog i studierna.  

Kagans bedömningsskalor har använts och utvärderats i ett mindre antal andra 
studier. Togher et al. (2010) använde anpassade varianter av MSC och MPC vid 
utvärdering av samtal mellan personer med traumatisk hjärnskada och deras 
konversationspartners. Förutom tillägg av riktlinjer specifika för interaktioner med 
personer med traumatisk hjärnskada, till exempel vad gäller kognitivt stöd och 
samverkan i turtagningen, ändrades skalstegen eftersom det visades sig att bedömare 
hade svårt att särskilja skalsteg 2 från skalsteg 4 i de ursprungliga skalorna. MPCs 
ursprungsskala, som går från ingen delaktighet (skalsteg 0) via adekvat delaktighet 
(skalsteg 2) till total delaktighet (skalsteg 4), blev i Toghers variant ingen delaktighet 
(skalsteg 0), delvis delaktighet (skalsteg 2) och total delaktighet (skalsteg 4). Skalan för 
MSC ändrades från inadekvat stöd (skalsteg 0)/adekvat stöd (skalsteg 2)/utmärkt stöd 
(skalsteg 4) till ej stödjande (skalsteg 0)/något stödjande (skalsteg 2)/mycket stödjande 
(skalsteg 4). I sin anpassade form visade både MSC och MPC på utmärkt 
interbedömarreliabilitet (Intraclass correlation coefficients [ICC] = 0,84-0,97, p < 0,01) 
och även på god intrabedömarreliabilitet (ICC = 0,80-0,92, p < 0,01). Mer än 90 % av 
samtliga skattningar föll inom 0,5 poängs variation på den niogradiga skalan. Togher et 
al. konstaterade därmed att skalorna i sin anpassade form kan användas för utvärdering 
av konversationspartnerträning vid hjärntrauma och att resultaten pekar på skalornas 
psykometriska stabilitet. 

I Fox et al. (2009) användes bland annat MSC och MPC som 
utvärderingsunderlag för konversationsträning med en person med lindrig afasi och 
dennes make. Bedömningarna som genomfördes av logopedstudenter visade på hög 
interbedömarreliabilitet för båda skalorna. Två av tre bedömare skattade nästintill 
identiskt, med en variation på 0,5 poäng, på samtliga delförmågor. Den tredje studenten 
skattade i ett fall en poäng lägre än övriga. Studien visade också att MSC- och MPC-
skalorna, som ursprungligen var avsedda för bedömningar av konversationsförmåga vid 
måttlig till grav afasi, även kan vara känsliga nog i fall med lindrig afasi. 

Kritik har också framförts mot Kagans bedömningsskalor. I en pilotstudie av 
Sorin-Peters (2002) fann man inte samma goda interbedömarreliabilitet (r = 0,19-0,78, 
p-värden ej redovisade) vid bedömning av personer med afasi och närstående 
konversationspartners. En skillnad från Kagans reliabilitetsstudier var att man här 
använde sig av personer med afasi och deras makar och inte obekanta volontärer. Flera 
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av de svårigheter man stötte på i bedömningarna med MSC rörde frågeställningen 
huruvida konversationspartnern misslyckades i att använda strategier för att lyfta fram 
kompetens eller om man inte använde strategierna eftersom det inte behövdes på grund 
av att mycket handlade om gemensam information makarna emellan.   
 
4.1.2. Funktionell bedömning i Sverige 
Traditionellt sett har strokepatienter i Sverige fått det mesta av sin rehabilitering i akut 
skede på sjukhus (Socialstyrelsen, 2009). Med syftet att beskriva strokepatienternas 
situation sent efter insjuknandet och bedöma kvaliteten i samhällets insatser för 
patienter med stroke har Riks-stroke gjort en uppföljning av strokepatienter ett år efter 
insjuknandet. Resultaten visade att tre av fyra patienter ansåg att deras allmänna 
hälsotillstånd var gott eller ganska gott; dock ansåg nära 50 % av respondenterna att 
deras behov av rehabilitering inte var tillgodosett. Detta tyder på en avsaknad av 
insatser i det senare skedet i rehabiliteringen. Vad gäller strokepatienter med 
kvarvarande påverkan på tal och språk tre månader efter insjuknandet (en femtedel av 
alla patienter) uppger sig endast en tredjedel av dessa ha tillgång till logoped (Riks-
stroke, 2009). I detta avseende var variationen mellan landstingen mycket stora. 

Carlsson och Eriksson (2008) samt Blom Johansson et al. (2011) konstaterade att 
bedömning av funktionell kommunikation är mycket mindre vanligt än bedömning av 
språkfunktion i Sverige. Flertalet av de neurologopeder som arbetade i det akuta 
sjukdomsförloppet och som ingick i den förstnämnda studien uppgav att funktionell 
bedömning av kommunikationsförmågan inte är möjlig på grund av att patienterna är 
medtagna och i chocktillstånd och därmed oförmögna att delta i en bedömning. 
Eftersom mycket av rehabiliteringen vid afasi fortfarande sker i det akuta 
sjukdomsskedet, kan orsaken till den knappa förekomsten av funktionell bedömning 
förklaras av ovan nämnda företeelse. 

En annan orsak till att funktionell bedömning är ovanlig i Sverige kan vara bristen 
på bedömningsmaterial inom detta område. Backman och Saldert (2010) konstaterar att 
det finns ett behov av ett ”...välfungerande och validerat svenskt bedömningsinstrument 
för utvärdering av funktionell kommunikation” eftersom det i dagens afasivård ”kan 
vara svårt att hinna med att utveckla kontakter med patientens närstående” (s 15). 

Förutom att konstatera att funktionella material är en bristvara fann Carlsson och 
Eriksson (2008) att intresset för funktionella och valida bedömningsmaterial för 
funktionell kommunikation är stor bland svenska neurologopeder. Detta fynd kan 
relateras till studien av Blom Johansson et al. (2011) där man undersökte svenska 
logopeders arbete med personer med afasi och deras familjer. Man fann att logopederna 
tyckte det var mycket viktigt att involvera familjen i interventionen, bland annat genom 
att informera om afasi och erbjuda kommunikationsträning. Det visades sig dock att den 
kliniska verkligheten såg annorlunda ut. Endast runt en femtedel av interventionen 
uppskattades röra omgivningen. Anledningen till den stora diskrepansen mellan vad 
man ansåg vara viktigt och den kliniska verkligheten rapporterades vara tidsbrist och 
brist på resurser.  
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5. Syfte 
Idag saknas ett kliniskt relevant och lättadministrerat bedömningsverktyg för 
konversationsförmåga vid svenska vårdinrättningar som rehabiliterar personer med afasi 
(Backman & Saldert, 2010; Blom Johansson et al., 2011; Carlsson & Eriksson, 2008). 
Det övergripande syftet med denna studie är att utforma ett bedömningsmaterial som 
utvärderar hur personen med afasi och konversationspartnern deltar i samt bidrar till 
samtalet. Det framtagna materialets användarvänlighet, interbedömarreliabilitet och 
interna reliabilitet kommer att utvärderas i denna studie.  

Utgångspunkten för bedömningsmaterialet är Kagans skalor ”Measures for Rating 
Support and Participation in Conversation Between Adults with Aphasia and Their 
Conversation Partners”, som skall översättas och modifieras. Modifikationerna baseras 
på studier som använt ursprungsskalorna och anpassat dessa för att göra materialet mer 
kliniskt användbart (Sorin-Peters, 2002; Togher et al., 2010). Dessutom kommer de 
delförmågor som bedömningsmaterialet ämnar utvärdera konkretiseras för att göra 
bedömningarna av konversationsförmåga mer tillförlitliga. 

Målsättningen med det framtagna bedömningsmaterialet är att det skall kunna 
användas från och med det akuta skedet av afasirehabiliteringen, men även i senare 
stadier av rehabiliteringen. Förhoppningen är att logopeden utifrån bedömningen ska 
kunna utvärdera aktuella samtalsstrategier både hos personen med afasi och 
konversationspartnern samt utforma och/eller utvärdera intervention som kan leda till 
förbättrad kommunikation, välbefinnande och delaktighet. 
 
Denna studie har följande delsyften: 
1. Modifiera det ursprungliga bedömningsmaterialet för att göra det mer kliniskt 
användbart.  
2. Undersöka det modifierade bedömningsmaterialets användarvänlighet utifrån en 
kvalitativ analys av intervjuer med logopeder som använt det omarbetade materialet. 
3. Undersöka det modifierade materialets preliminära psykometriska egenskaper 
(interbedömarreliabilitet och intern reliabilitet). 
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6. Metod 
Denna studie består av två metodologiska delar. Ett första steg var att översätta och 
konkretisera ursprungsskalorna MSC och MPC och göra dem kliniskt användbara i den 
svenska afasivården. I studiens andra del testades och utvärderades det framtagna 
bedömningsmaterialet av kliniskt verksamma logopeder.  

Sex logopeder utförde bedömningar med hjälp av det modifierade 
bedömningsmaterialet baserat på cirka 15 minuter långa samtal mellan personer med 
afasi och deras konversationspartners. Dessa samtal videofilmades så att 
interbedömarreliabilitet kunde utvärderas. Varje samtal bedömdes alltså både i realtid 
av ordinarie logoped och i efterhand utifrån det videoinspelade materialet av två andra 
logopeder. Korrelation mellan delfrågor i materialet beräknades för att utvärdera 
instrumentets interna reliabilitet. Bedömningsmaterialets användarvänlighet 
utvärderades i semi-strukturerade intervjuer med de logopeder som använt materialet.  
 
 
6.1. Deltagare 
Studien har fyra kategorier av deltagare: (a) personer med afasi, (b) 
konversationspartners, (c) logopeder, och (d) interbedömarlogopeder. 
 
6.1.1. Personer med afasi 
Totalt tio personer med afasi inkluderades i denna studie, sju kvinnor och tre män, 
medelålder 70,5 år (åldersspannet var 59-92 år). Tiden sedan insjuknandet varierade 
från tre veckor till sju år (median: tre månader, medelvärde: ett år och tre månader). 
Olika typer av afasi förekom och svårighetsgraden varierade från lätt-måttlig till grav, 
enligt ordinarie logopeds bedömning. Personerna med afasi rekryterades av de 
logopeder som deltog i studien. Logopeden var antingen deras dåvarande logoped eller 
en logoped som de tidigare hade haft kontakt med. Tabell 1 presenterar demografisk 
och afasirelaterad information för personerna med afasi. Inklusionskriterier för personer 
med afasi var (1) person med konstaterad afasi, och (2) tillgänglig konversationspartner 
som personen med afasi var van att kommunicera med.  
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Tabell 1. Information om medverkande personer med afasi. PMA = person med afasi. 
Deltagare Kön Ålder Tid 

med 
afasi 

Skadelokalisation 
och/eller -orsak 

Afasins 
klassificering enl 
ordinarie logoped 

Afasins 
svårighetsgrad* 

 

PMA 1 Kvinna 72 4 mån Insula Dynamisk  Måttlig-grav (5)  

PMA 2 Kvinna  59 4 v Mediainfarkt, vä Global  Grav-måttlig (6)  

PMA 3 Kvinna 78 3 v Infarkt, basala 
ganglier, vä 

Atypisk  
 

Lätt-måttlig (2) 
 

 

PMA 4 Man 72 15 
mån 

Temporo-parietal 
infarkt, vä 

Akustikognostisk  Lätt-måttlig (2)  

PMA 5 Man 67 9 mån Infarkt, basala 
ganglier, vä 

Akustikognostisk  Grav (7)  

PMA 6 Kvinna 59 3 v Temporal infarkt, 
vä 

Atypisk  Måttlig-grav (5)  

PMA 7 Kvinna 69 1 mån Mediainfarkt, vä Afferent-motorisk/ 
akustikomnestisk  

Måttlig-grav (5)  

PMA 8 Kvinna 73 3 år Stroke, vä Efferent-motorisk  Grav (7)  

PMA 9 Kvinna 92 3 mån Basala ganglier Intracerebral  Grav-måttlig (6)  

PMA10 Man 64 7 år Temporal stroke, 
vä 

Akustiko-mnestisk Grav-måttlig (6)  

* Siffran inom parentes betecknar afasins svårighetsgrad på en skala från 1-7. 
 
6.1.2. Konversationspartners 
De konversationspartners som deltog i studien var antingen närstående eller 
vårdpersonal med anknytning till personen med afasi. Sju var kvinnor och tre var män, 
medelålder 53,5 (åldersspannet var 31-72 år). Deltagarna hade känt varandra olika lång 
tid; från 1,5 vecka till 53 år (median: 11,2 år, medelvärde: 18 år). Tabell 2 presenterar 
demografisk information om konversationspartners tillika information om deras 
förhållande till personen med afasi.  

 
Tabell 2. Information om medverkande konversationspartners. KP = konversationspartner. 

Deltagare Kön  Ålder Förhållande till 
person med afasi 

Förhållande 
sedan 

KP 1 Man 72 Make 40 år 
KP 2 Man  49 Make 24 år 
KP 3 Kvinna 33 Arbetsterapeut 2 v 
KP 4 Kvinna 72 Hustru 53 år 
KP 5 Kvinna 58 Hustru 19 år 
KP 6 Kvinna 31 Sjukgymnast 1,5 v 
KP 7 Kvinna 44 Arbetsterapeut 4 v 
KP 8 Man 73 Make 40 år 
KP 9 Kvinna 55 Undersköterska 2 mån 
KP 10 Kvinna 48 Personlig assistent 4 år 

 
6.1.3. Logopeder 
Logopeder rekryterades från Falun, Gävle, Uppsala, Västerås och Stockholm. Totalt 46 
utskick med förfrågan om medverkan gjordes under augusti-oktober 2010, varav sex 
logopeder accepterade att medverka i studien. Inklusionskriterier för logopeder var: 
kliniskt verksam logoped med tillgång till patienter med afasi. Logopederna rekryterade 
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i sin tur personerna med afasi och deras konversationspartners. Logopederna fick 
skriftlig information om studiens bakgrund och syfte samt instruktioner om 
bedömningsproceduren. Samtliga logopeder hade även möjlighet att ställa frågor till 
författaren. Utöver utbildning till logoped krävdes inga förkunskaper för att genomföra 
bedömningar med det framtagna materialet. Tabell 3 presenterar information om 
logopedernas kliniska erfarenhet och i vilken rehabiliteringsfas de träffade flest 
patienter med afasi. Två av logopederna gjorde fler än en bedömning (fyra respektive 
två stycken), medan övriga fyra gjorde varsin bedömning.  
 
Tabell 3. Information om medverkande logopeder. 
Logoped nr Antal år 

som 
logoped 

Antal år som 
neurologoped 
 

Verksamhetsområde Rehabiliteringsfas Antal 
bedömningar 

1 
 

20 20 50 % rehabavd,  
50 % akutavd 

Främst akut fas, 
även senare skede 

4 

2 
 

1½ 1,2 Rehabavd postakut, 
även dagrehab 

Främst akut fas 1 

3 
 

29 28 75 % geriatrisk avd,  
25 % akutavd 

Främst akut fas 1 

4 7 3 Neurologisk rehab Från 2 mån till 1 
½ år fn 

2 

5 1  1 Neurologisk rehab 50 % akut, 50 % 
senare skede 

1 

6 5  4 Rehabavd postakut, 
även dagrehab 

Främst akut fas fn 1 

 
6.1.4. Interbedömarlogopeder 
Två logopeder med klinisk erfarenhet rekryterades som interbedömare. Klinisk 
erfarenhet av personer med afasi var 13 år för interbedömarlogoped 1 och ett år för 
interbedömarlogoped 2. De använde samma bedömningsmaterial som de övriga 
logopederna, men baserade sina bedömningar på det videoinspelade samtalsmaterialet.  
 
6.1.5. Etiska aspekter 
Samtliga deltagare lämnade sitt skriftliga samtycke till medverkan i studien, se bilagor 
A-D. Ett språkligt anpassat samtycke med bildstöd användes för att informera 
personerna med afasi, se bilaga B. Detta samtycke är utformat med inspiration från 
Kagans illustrerade samtycke för personer med afasi (Kagan, 1999). För att säkerställa 
att framförallt personerna med afasi förstod vad medverkan i projektet innebar och att 
deltagande var frivilligt, instruerades logopederna att noggrant gå igenom de 
informerade samtyckena tillsammans med deltagarna. Patienter exkluderades i de fall 
där logopeden ansåg att man inte skulle kunna säkerställa att deltagarna skulle förstå 
innebörden av studien. Två olika samtycken formulerades för närstående 
konversationspartners och för personal som konversationspartners, se bilagor C-D. 

Alla personuppgifter (deltagarnas ålder och relation till varandra samt 
afasirelaterade uppgifter) behandlades konfidentiellt och förvarades inlåsta på 
institutionen för neurovetenskap, enheten för logopedi, Uppsala universitet. 
Videoinspelningarna märktes inte med personuppgifter, förvarades inlåsta och kom 
endast behöriga personer till del. Videoinspelningarna och testresultaten tilldelades en 
numerisk kod och allt skrivet material med personlig information presenterades 
avpersonifierat. Eftersom en filminspelning är svår att avpersonifiera fanns en risk att 
videoinspelningen skulle kunna orsaka visst obehag för deltagarna. För att minimera 
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riskerna för detta informerades deltagarna om att inspelningarnas syfte var att utvärdera 
bedömningsmaterialets tillförlitlighet, att personuppgifter inte skulle förvaras 
tillsammans med filmerna samt att endast behöriga skulle ha tillgång till det 
videoinspelade materialet. 

En etisk ansökan har godkänts av institutionen för neurovetenskap, enheten för 
logopedi, Uppsala universitet. 
 
 
6.2. Procedur  
Arbetet med att ta fram och utvärdera bedömningsmaterialet kan grovt delas upp i sju 
olika steg.  

• Steg 1: Godkännande av upphovsman till ursprungstestet. 
• Steg 2: Översättning och modifikation av testet. 
• Steg 3: Rekrytering av logopeder, som i sin tur rekryterade patienter med afasi 

och konversationspartners. 
• Steg 4: Logopeder (sex stycken) genomför bedömningar som videoinspelas. 
• Steg 5: Interbedömarlogopeder (två stycken) genomför bedömningar utifrån det 

videoinspelade materialet. 
• Steg 6: Intervjuer med de deltagande logopederna i utvärderingssyfte. 
• Steg 7: Resultatsammanställning och databearbetning. Tre delar: kvalitativ 

analys av logopedintervjuer, utvärdering av interbedömarreliabilitet och intern 
reliabilitet. 

 

6.2.1. Godkännande av upphovsman 
Det ursprungliga testets upphovsman, Aura Kagan, kontaktades med information om 
syftet att använda MSC och MPC som utgångspunkt för att utveckla ett svenskt 
bedömningsmaterial. Aura Kagan gav sitt skriftliga godkännande till detta. 
 
6.2.2. Konkretisering av bedömningsmaterial  
Information om det ursprungliga bedömningsmaterialet hämtades från Kagan (1999) 
och Kagan et al. (2004).  

Ett första steg i omarbetningen av ursprungsskalorna var att översätta och sedan 
konkretisera de beteenden som nämns i riktlinjerna för MPC och MSC. Beteenden 
försågs med konkreta exempel, ursprungsmaterialets ”icke nedlåtande” utvecklades till 
exempel till ”konversationspartnern använder en passande känslomässig ton (ej 
nedlåtande, ej överdrivet inställsam/daltande ton)”. Konkretiseringen resulterade i 35 
specifika delfrågor för bedömning av konversationsförmågan hos personen med afasi 
och 33 delfrågor för bedömning av konversationsförmågan hos konversationspartnern. 
Anledningen till konkretiseringen var att även personer som inte är insatta i SCATM-
metoden och dess skalor skulle kunna använda det omarbetade bedömningsmaterialet. 
Väl definierade och konkreta delfrågor ansågs också vara en fördel för tillförlitliga 
bedömningar, i kontrast till otydliga och abstrakta formuleringar. Ytterligare 
konkretisering gjordes genom att beskriva motsvarande beteende för varje helsteg i 
skalan (se figur 4), till exempel för delfrågan ovan ”konversationspartnern använder en 
passande känslomässig ton (ej nedlåtande, ej överdrivet inställsam/daltande ton)”, 
specificerades vilket beteende som motsvarar skalstegen 0, 1, 2, 3 och 4.  

21 



 

 

 
Figur 4. Exempel på konkretisering av delfråga i SiK Stöd i konversation. Kp = konversationspartner. 
 
6.2.3. Namngivning 
Det omarbetade bedömningsmaterialet fick av upphovsrättsliga skäl nya namn. Den del 
av materialet som bedömer konversationsförmågan hos personen med afasi 
(motsvarande ursprungsmaterialets MPC) heter i sin svenska version Delaktighet i 
konversation (DiK) Delen för konversationspartnern (motsvarande ursprungsmaterialets 
MSC) heter Stöd i konversation (SiK).  
 
6.2.4. Modifikation av teststruktur  
Ursprungsmaterialets uppdelningar i huvud- och delkategorier bibehölls till stor del i det 
omarbetade bedömningsmaterialet. I DiK har den ursprungliga uppdelningen i verbala 
och ickeverbala beteenden delvis frångåtts. Interaktion består i den omarbetade 
versionen av (A1) ansvar för samtalets balans och flöde, och (A2) ickeverbal 
interaktion. Transaktion består i den omarbetade versionen av (B1) kommunikativt 
beteende, (B2) kommunikationsinnehåll, (B3) kommunikationssätt, och (B4) 
kommunikativ framgång, se figur 5. Denna omstrukturering av delkategorier gjordes för 
att få en mer logisk teststruktur och för att tydliggöra för logopeden vilka delförmågor 
som interaktion och transaktion består av. De delfrågor som bedöms under respektive 
delkategori i ursprungstesten finns däremot representerade även i de omarbetade 
versionerna.  
 

 
Figur 5. Teststruktur för DiK Delaktighet i konversation. 

 
6.2.5. Tillägg av kategori 
Reparation är ett vanligt förekommande fenomen i samtal som uppträder för att reda ut 
missförstånd eller oklarheter (Dressler et al., 2009). Vid samtal med personer med afasi 
varar reparationerna ofta längre och är också mer komplexa än vid samtal mellan 
personer utan kommunikationssvårigheter (Laakso & Klippi, 1999). 
Reparationsmönster ser olika ut för närstående konversationspartners och för logopeder 
som samtalar med personer med afasi – närstående tenderar att kräva korrekta uttal och 
lyfter upp reparationerna till ytan, medan logopederna strävar efter att begränsa 
användande av direkt reparation och accepterar i större grad ett ungefärligt uttal 
(Lindsay & Wilkinson, 1999). Hur missförstånd hanteras i samtal mellan personer med 
afasi och deras konversationspartner är ett viktigt område inom kommunikationsträning 
och kan utgöra grund för hur delar av interventionen utformas. På grundval av detta har 
kategorin ”reparation” adderats till den omarbetade versionen av konversationspartnerns 
förmåga till stöd i samtalet (SiK), se figur 6. Urvalet av specifika delfrågor beträffande 
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reparation gjordes utifrån en studie av Croteau et al. (2007) och deras tillvägagångssätt 
för bedömning av respektive konversationspartners bidrag i en intervjusituation.  
 

 
Figur 6. Teststruktur för SiK Stöd i konversation. 

 
6.2.6. Modifikationer av skattningsskalor 
Skalorna för de ursprungliga testen är niogradiga Likertskalor. Lägsta möjliga skattning 
är 0 och högsta 4, samtliga hel- och halvsteg däremellan kan markeras. Skattning 0 för 
personen med afasi motsvarar i MPC ingen medverkan, skattning 2 adekvat medverkan 
och skattning 4 total medverkan. Skattning 0 för konversationspartnerns förmåga till 
stöd i samtalet motsvarar i MSC totalt inadekvat, skattning 2 adekvat och skattning 4 
utmärkt.  

Baserat på Togher et al. (2010) omdefinierades skalorna i denna studie dels för att 
bedömaren lättare skulle kunna särskilja adekvat medverkan från total medverkan, dels 
för att skattning 2 för ett adekvat beteende ansågs vara för låg utdelning på en skala där 
maximal skattning är 4. De omarbetade skalorna går från ingen medverkan, medverkar 
ibland till medverkar fortlöpande. 

I det omarbetade materialet förekommer två olika skalor, som skiljer sig åt vad 
gäller graderingssystem. I skattningsskala 1 graderas beteenden på en stigande skala, 
där skattning 4 motsvarar det eftersträvade beteendet, se figur 7. För skattningsskala 2 
är det skattning 2 som eftersträvas, varken skattning 0 eller 4 är önskvärd (0 beskriver 
ett typ-beteende och 4 ett annat typ-beteende), se figur 8. Skattningsskala 2 har ett annat 
upplägg dels för att fånga upp strategier som man antingen vill se mer eller mindre av, 
dels för att upptäcka unimodala strategier, det vill säga där personen endast använder ett 
sätt att uttrycka sig där multimodala strategier kan innebära en fördel för 
konversationen. Exempelvis kan personen med afasi antingen välja att förtydliga ett 
missförstånd med samma kommunikationssätt som ursprungstransaktionen eller med ett 
annat kommunikationssätt. I det sistnämnda fallet kan personen till exempel välja att 
gestikulera istället för att använda sig av ord för att underlätta förståelse.  

För att utröna om samtalsdeltagaren använder sig av uni- eller multimodala 
strategier används skalstegen ”gör aldrig det efterfrågade” (skalsteg 0), ”gör bland annat 
det efterfrågade” (skalsteg 2) och ”gör enbart det efterfrågade” (skalsteg 4). I de fall där 
denna variant av skala 2 används kompletterar flera delfrågor varandra. I DiK finns till 
exempel tre delfrågor om kommunikationsinnehåll hos personen med afasi: (a) 
transaktionerna innehåller information, (b) transaktionerna innehåller uttryck för 
känslor, (c) transaktionerna innehåller uttryck för åsikter. Om logopeden skattar 4 på 
någon av dessa delfrågor, kan de övriga två delfrågorna inte få någon annan skattning 
än 0. Men om personens transaktioner både innehåller information, känslor och åsikter 
kan logopeden skatta från 1-3 på dessa delfrågor. Skattning 1 i detta fall blir ”gör det 
efterfrågade någon gång” och skattning 3 ”gör nästintill enbart det efterfrågade”.  

Skalornas ursprungliga niogradiga utformning och layoutmässiga utseende 
bibehölls i det omarbetade materialet. Som framgår av figurerna nedan, skattas 
beteenden med hel- eller halvsteg. I instruktionerna till logopederna förklarades att man 
skulle skatta genom att endast ange hel- eller halvpoäng och att skalorna inte är 
flytande, se exempelskattning i figurerna nedan. 
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0 = ingen medverkan/inadekvat beteende 
1 = nästan godtagbart beteende, förekommer någon gång 
2 = ibland förekommande/godtagbart beteende 
3 = förekommer nästintill fortlöpande, nästan optimalt beteende 
4 = förekommer fortlöpande/utmärkt beteende 

 
Figur 7. Skala 1 i DiK Delaktighet i konversation/SiK Stöd i konversation.  

 
 

 
0 = gör det efterfrågade i för liten utsträckning/gör aldrig det efterfrågade 
1 = gör detta lite/någon gång, eventuellt på gränsen till för lite/för sällan 
2 = gör det efterfrågade i lagom utsträckning/gör bland annat det efterfrågade 
3 = gör detta mycket/ofta, eventuellt på gränsen till för mycket/för ofta 
4 = gör det efterfrågade i för stor utsträckning/gör enbart det efterfrågade 

 
Figur 8. Skala 2 i DiK Delaktighet i konversation/SiK Stöd i konversation. 
 
6.2.7. Poängsättning 
I de ursprungliga MPC och MSC skall bedömaren göra en överslagsskattning för de 
olika huvudkategorierna utifrån en konversation. Personen med afasi tilldelas en 
sammanvägd skattning från 0 till 4 för delaktighet i interaktion och en för delaktighet i 
transaktion. Konversationspartnern skattas från 0 till 4 på förmågan att erkänna 
kompetens och på förmågan att lyfta fram kompetens. Den sistnämnda skattningen för 
förmågan att lyfta fram kompetens är ett medelvärde för hur konversationspartnern dels 
försäkrar sig om att personen med afasi förstår, dels försäkrar sig om att personen med 
afasi har svarsmöjligheter och dels verifierar det personen med afasi förmedlar. Som en 
del i samtalsmodellen SCATM riktar sig MSC och MPC till erfarna logopeder som är 
vana observatörer av samtal vid afasi och bekanta med begrepp som konversation, 
kompetens, interaktion och transaktion (Kagan et al., 2004). För att så många som 
möjligt skall kunna använda det omarbetade materialet i klinisk verksamhet, har DiK 
och SiK dels mer konkreta delfrågor (och inte enbart riktlinjer för vilka beteenden som 
skall observeras), dels en mer detaljerad poängsättning för respektive delförmågor. 
Varje konkret exempel på beteende under respektive delkategori skattas alltså på en av 
de båda skalorna mellan 0 och 4. Om bedömande logoped inte anser sig kunna bedöma 
en delförmåga, som till exempel inte förekommer i konversationen, kan denne markera 
”ej aktuellt” för denna delfråga. Skattningarna summeras sedan för respektive del- och 
huvudkategori. I resultatsammanräkningen tilldelas en markering i ”ej aktuellt”-
kolumnen skattning 0. Skattningar på skala 2 tilldelas samma viktfördelning som för 
skala 1 före summeringen. 
 
 
6.3. Datainsamling 

6.3.1. Bedömning av personer med afasi och deras konversationspartner 
Alla samtal mellan person med afasi och konversationspartner på cirka 15 minuter 
videofilmades. För att fånga de ickeverbala aspekterna, som till exempel ansiktsuttryck, 
eftersträvades att placera deltagarna i vinkel mot varandra så att bådas ansikten syntes i 
bild. Bedömningarna ägde rum i varierande miljöer, de flesta på neurologiska 
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rehabiliteringskliniker och någon enstaka i hemmiljö. Samtliga bedömningar 
genomfördes i ett rum där den omgivande ljudmiljön inte var ett alltför störande 
moment för dem som konverserade. Under konversationens gång observerade 
bedömande logoped paret i interaktion och fyllde samtidigt i ett bedömningsprotokoll 
för personen med afasi och ett för konversationspartnern, se bilaga E för ett utdrag ur 
bedömningsprotokollen. Till protokollen hörde ett mer detaljerat referensmaterial, där 
samtliga helsteg på skalan var definierade, som logopeden kunde använda i 
bedömningen om någon delfråga behövde ytterligare förklaring. Vid behov kunde 
logopeden konsultera det videoinspelade materialet för att slutföra bedömningen. Paret 
instruerades i förväg om studiens syfte och upplägg samt fick förbereda ett lämpligt 
samtalsämne som de båda kände var naturligt och angeläget för just dem. Vid behov 
kunde paret få ta del av en lista med förslag på samtalsämnen som författaren förberett 
(se nedan). Logopeden uppmanades att inte ta aktiv del i konversationen, men att ha 
förberett ett lämpligt allmängiltigt samtalsämne att föreslå om konversationen skulle ta 
slut innan man fått ihop ett tillräckligt underlag för bedömning. Logopederna 
instruerades att göra sina bedömningar utifrån den aktuella konversationen som 
fångades på videoinspelningen och inte utifrån förhandskunskaper om deltagarnas 
konversationsförmåga, för att göra förutsättningarna så lika som möjligt för 
realtidslogopederna och interbedömarlogopederna (som bara hade tillgång till det 
inspelade materialet). Författaren medverkade vid samtliga bedömningar och bistod 
med videoinspelning och svarade på eventuella frågor från deltagarna. 
 
Framtagning av förslag på samtalsämnen. Förslag på samtalsämnen sattes samman 
utifrån en genomgång av studier (Croteau et al., 2007; Sorin-Peters, 2002; Togher et al., 
2010) som undersökt samtal mellan personer med afasi och konversationspartners. Ett 
urval av dessa studiers föreslagna samtalsämnen gjordes och kompletterades med 
ytterligare ett par ämnen som ansågs relevanta, se tabell 4. 
 
Tabell 4. Förslag på samtalsämnen. 

Samtalsämne Förslag på upplägg av samtalet 
”Våra semesterplaner” 
 

Har ni aktuella semesterplaner att samtala om? Har ni 
inga aktuella semesterplaner kanske ni kan börja 
planera en fiktiv drömsemester. 
 

”Situationer där kommunikation är 
viktigt för oss” 
 

Samtala kring några situationer där kommunikation är 
viktigt för er och beskriv varför. Det kanske kan röra 
sig om en social tillställning, ett läkarbesök eller ett 
bankärende.  
 

”Dagens ungdom” 
 

Vilka är era åsikter om dagens ungdom? Har ni 
gemensamma och/eller enskilda erfarenheter om vad 
som karaktäriserar ungdomar idag? Jämför kanske 
med när ni var unga. 
 

”Vårt första möte” Hur kommer ni ihåg första gången ni träffades? Vad 
tänkte ni om varandra då? Hur har era första intryck 
av varandra förändrats jämfört med idag? 

 
Eftersom förslagen på samtalsämne främst riktar sig till närstående 
konversationspartners användes de sällan i samtal mellan person med afasi och 
vårdpersonal. I dessa fall samtalades det bland annat om var personen med afasi var 
uppvuxen och vad han/hon hade arbetat med samt hur man brukar eller har planerat att 
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fira jul. I samtalen mellan närstående valde till exempel två par att samtala om 
semestern och ett par om sitt första möte.  
 
6.3.2. Dubbla bedömningar av videoinspelade samtal 
Samtliga videoinspelade samtal bedömdes med hjälp av DiK och SiK av ytterligare två 
logopeder. För varje samtal gjordes alltså först en bedömning i realtid och därefter 
ytterligare två bedömningar av interbedömarlogoped 1 och interbedömarlogoped 2 
utifrån videoinspelningen. Det videoinspelade materialet hade överförts till 
uppspelningsbara cd-skivor och vidarebefordrades utan personuppgifter till 
interbedömarlogopederna. Interbedömarlogopederna hade möjligheten att pausa 
och/eller spela tillbaka videoinspelningen om så behövdes för att genomföra 
bedömningen. 
 
6.3.3. Intervjuer med logopeder 
Utvärdering av bedömningsmaterialet genomfördes utifrån semi-strukturerade 
intervjuer med de sex logopeder som använt materialet i realtidsbedömningar. 
Intervjuerna utgick från en guide med öppna frågor (se bilaga F). Samtalen med 
logopederna och författaren spelades in på mp3-spelare. Intervjuerna ägde i fem fall 
rum i anslutning till logopedens sista bedömningstillfälle. För en logoped bokades 
intervjun till ett senare tillfälle. Platsen för intervjuerna var i samtliga fall logopedens 
arbetsrum. Samtalen varade i genomsnitt 28 minuter (tidsspannet var 22-46 minuter). 
En kvalitativ analys av intervjumaterialet genomfördes. 
 
 
6.4. Bearbetning och analys av data   
Data från bedömningarna sammanställdes i Microsoft Excel i ett dokument för personer 
med afasi och ett dokument för konversationspartners. I respektive dokument fanns ett 
ark med resultat för varje konversationsdeltagare med tre kolumner för de olika 
logopedernas bedömningar. 

Eftersom två olikformade skalor användes i DiK och SiK konstruerades en 
ekvation för att omvandla skattningarna på skala 2 till en linjär skala med samma 
viktfördelning som för skala 1, där väntevärdet (förväntade medelvärdet för ett oändligt 
stort stickprov) är samma för de båda skalorna. Följande omvandlingsekvation 
användes: 

 
där x är poängbedömningen för en delfråga som använder skala 2, och y är den 
omräknade bedömningspoängen. Maxpoängen för skala 2, det vill säga skattning 2, blir 
efter omräkning 4,5 för att varje skalsteg i de båda skalorna skall tilldelas samma vikt. 
 
6.4.1. Statistisk analys 
Data bearbetades i statistikprogrammet SPSS version 17 och i Matlab version 7.6.0.324 
(R2008a). Medelvärden för testresultaten från ordinarie logopeds bedömning 
beräknades för DiK och SiK samt för respektive tests huvudkategorier (A och B). 
Korrelationsanalys (Pearson) mellan resultat på DiK och SiK utfördes för att utröna 
sambandet mellan prestationerna inom samtalsdyaden. Signifikansnivån är i samtliga 
analyser satt till p = 0,05.  
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Interbedömarreliabilitet beräknades med intraklasskorrelation (ICC) satt till two-way 
mixed (varje deltagare skattas av ett bestämt antal bedömare), absolute agreement 
(beaktar systematisk varians hos enskilda bedömare), average measures (analysen 
baseras på medelvärdet av alla bedömningar) (Shrout & Fleiss, 1979). 
Interbedömarreliabilitet mellan logopeder och interbedömarlogopeder beräknades för 
samtliga delfrågor, på delkategorinivå samt på huvudkategorinivå. För de två 
förstnämnda analyserna beräknades ICC för varje enskild konversationsdeltagare inom 
logopedtrion, vilket genererade totalt 20 intraklasskorrelationer per analys. På 
huvudkategorinivå summerades de tre logopedernas skattningar, vilket resulterade i en 
sammanvägd intraklasskorrelation per huvudkategori och test. Parvis 
interbedömarreliabilitet mellan ordinarie logoped och/eller interbedömarlogopeder 
beräknades också eftersom bedömningsförutsättningarna för ordinarie logoped och 
interbedömarlogopeder skiljde sig åt. 

Testets interna reliabilitet beräknades med Cronbachs alfa och med 
korrelationsanalyser (Pearson) mellan delfrågor inom delkategorier, för att utröna 
graden av redundans hos frågorna.  
 
6.4.2. Kvalitativ analys 
Råmaterial för den kvalitativa analysen var de anteckningar och ljudinspelningar som 
upptogs under intervjuerna med de logopeder som använt bedömningsmaterialet i 
realtid. Analysen utgick från konventionell innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon 
(2005). Det som framkom i intervjuerna nedtecknades ordagrant. Analysarbetet inleddes 
med en genomläsning av materialet och markering av uttalanden som verkade fånga 
nyckelbegrepp. Dessa uttalanden tilldelades en kod, det vill säga en etikett som 
kortfattat beskrev dess innehåll. Efter genomläsning av ett par intervjuer valdes ett antal 
preliminära koder ut och resten av intervjuerna kategoriserades utifrån dessa. Om det 
framkom ytterligare åsikter vid läsning av de senare intervjuerna som inte passade de 
preliminära koderna, skapades nya koder för dessa. Koderna sorterades därefter i 
sammanfattande kategorier med relaterat innehåll. Några av kategorierna delades in i 
underkategorier för att ytterligare tydliggöra betydelsefulla kluster av uttalanden. Efter 
indelningen i kategorier och underkategorier gjordes ännu en genomläsning av 
råmaterialet för att kontrollera att inga viktiga åsikter hade förbisetts i den första 
utgallringen (Graneheim & Lundman, 2003; Hsieh & Shannon, 2005). 
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7. Resultat 
I tabell 5 och 6 nedan presenteras deltagarnas resultat på respektive test och respektive 
huvudkategori på DiK och SiK utifrån ordinarie logopeds bedömning. Resultaten 
redovisas i form av medelvärden per test respektive huvudkategori på skalan från 0-4, 
där maxpoäng för skala 1 är 4 och maxpoäng för skala 2 är 4,5. Det totala medelvärdet 
för personerna med afasi varierade mellan 0,9 och 2,8. I figur 9 illustreras resultaten för 
personer med afasi grafiskt med rangordning utifrån afasins svårighetsgrad (från lätt-
måttlig till grav).  
 
Tabell 5. Resultat på DiK Delaktighet i konversation för personer med afasi (PMA), ordinarie logopeds 
bedömning. 

Deltagare  Tid med 
afasi 

 Afasins 
svårighetsgrad 

Totalt 
medelvärde 

Medelvärde för 
A. Interaktion 

Medelvärde för 
B.Transaktion 

 

PMA 1  4 mån  Måttlig-grav 1,6 2,8 1,1  
PMA 2  4 v  Grav-måttlig 2,3 2,3 2,2  
PMA 3  3 v  Lätt-måttlig 0,9 1,5 0,6  
PMA 4  15 mån  Lätt-måttlig 1,7 2,4 1,3  
PMA 5  9 mån  Grav 1,2 2,2 0,5  
PMA 6  3 v  Måttlig-grav 1,5 2,9 0,9  
PMA 7  1 mån  Måttlig-grav 2,6 3,5 2,0  
PMA 8  3 år  Grav 0,9 1,5 0,5  
PMA 9  3 mån  Grav-måttlig 1,5 2,4 1,0  
PMA10  7 år  Grav-måttlig 2,8 3,5 2,4  
Medelvärde över deltagare 1,7 2,5 1,3  
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Figur 9. Medelvärde på DiK Delaktighet i konversation för personer med afasi (PMA) utifrån stigande 
svårighetsgrad, ordinarie logopeds bedömning. PMA3 och PMA4 har lätt-måttlig afasi; PMA6, PMA1 
och PMA7 har måttlig-grav afasi; PMA9, PMA2 och PMA10 har grav-måttlig afasi; PMA8 och PMA5 
har grav afasi. 
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På SiK varierade det totala medelvärdet mellan 0,9 och 3,2. Medelvärde för närstående 
konversationspartners var 1,5 och för personal som konversationspartners 2,6. I figur 10 
visas resultaten på SiK i grafisk form med närståendes respektive vårdpersonals resultat 
samlade. 
 
Tabell 6. Resultat på SiK Stöd i konversation för konversationspartners (KP), ordinarie logopeds 
bedömning. 

Deltagare Förhållande till 
person med afasi 

Totalt 
medelvärde 

Medelvärde för 
A.Erkänner 
kompetens 

Medelvärde för  
B. Lyfter fram 
kompetens 

KP 1 Make 1,9 2,7 1,6 
KP 2 Make  2,0 2,7 1,8 
KP 3 Arbetsterapeut 2,1 3,3 1,7 
KP 4 Hustru 1,5 2,9 1,0 
KP 5 Hustru 0,9 1,5 0,6 
KP 6 Sjukgymnast 2,6 3,7 2,2 
KP 7 Arbetsterapeut 3,2 3,9 3,0 
KP 8 Make 1,1 1,3 1,0 
KP 9 Undersköterska 2,5 3,3 2,2 
KP 10 Personlig assistent 2,4 3,8 1,9 
Medelvärde över deltagare 2,0 2,9 1,7 
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Figur 10. Medelvärde på SiK Stöd i konversation för konversationspartners (KP), ordinarie logopeds 
bedömning. KP5, KP8, KP4, KP1, KP2 är närstående konversationspartners, övriga är vårdpersonal. 
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I tabell 7 presenteras medelvärdena för personen med afasi tillsammans med 
medelvärdena för konversationspartnern inklusive den ranking varje deltagare har inom 
respektive deltagargrupp. Den parvisa korrelationen mellan den totala summan för 
personen med afasi (DiK) och den totala summan för konversationspartnern (SiK) är r = 
0,61 (p = 0,06). 
 
Tabell 7. Poängmedelvärde på DiK Delaktighet i konversation respektive SiK Stöd i konversation 
inklusive inbördes fallande ranking. 

Deltagarpar Total summa 
på DiK (pma) 
inkl ranking 

Total summa 
på SiK (kp) 
inkl ranking 

1 1,6 (5) 1,9 (7) 
2 2,3 (3) 2,0 (6) 
3 0,9 (9) 2,1 (5) 
4 1,7 (4) 1,5 (8) 
5 1,2 (8) 0,9 (10) 
6 1,5 (6) 2,6 (2) 
7 2,6 (2) 3,2 (1) 
8 0,9 (9) 1,1 (9) 
9 1,5 (6) 2,5 (3) 
10 2,8 (1) 2,4 (4) 

 
 
7.1. Interbedömarreliabilitet 
Intraklasskorrelationen för samtliga delfrågor på DiK för tre logopeder var i genomsnitt 
ICC = 0,82 (p < 0,001 för samtliga beräkningar), se tabell 8. Motsvarande 
intraklasskorrelation för SiK och tre logopeder var ICC = 0,69 (p < 0,001 i 8 fall av 10, 
övriga p = 0,02 och p = 0,06).  

Intraklasskorrelation för de sex delkategorierna på DiK (A1, A2, B1, B2, B3, B4) 
var för tre logopeder i genomsnitt ICC = 0,84 (p < 0,05 i 9 fall av 10 och i ett fall p = 
0,06). Motsvarande intraklasskorrelation på SiKs fem delkategorier (A1, A2, B1, B2, 
B3) var för tre logopeder ICC = 0,72 (p < 0,05 i 9 fall av 10 och i ett fall p = 0,52). 

Sammanlagda resultat för de tre logopederna på huvudkategorinivå ger en 
intraklasskorrelation för DiKs huvudkategori A på 0,75 (p = 0,001) och för DiKs 
huvudkategori B 0,86 (p < 0,001). ICC på SiKs huvudkategori A är 0,69 (p = 0,02) och 
för huvudkategori B är ICC 0,87 (p < 0,001).  

Parvis interbedömarreliabilitet mellan ordinarie bedömningslogopeder (logoped 1) 
och interbedömarlogopeder (logoped 2 och logoped 3) har också beräknats. 
Sammantaget ICC för DiK och SiK varierar mellan 0,63 (logoped 1- logoped 3); 0,68 
(logoped 1- logoped 2) och 0,73 (logoped 2- logoped 3). 
 
Tabell 8. Interbedömarreliabilitet för DiK Delaktighet i konversation och SiK Stöd i konversation utifrån 
tre logopeders bedömningar. ICC = Intraclass correlation coefficient. 

ICC DiK SiK 
Samtliga delfrågor 0,82 (p < 0,001) 0,69 (p < 0,001*) 
Delkategorier 0,84 (p < 0,05**) 0,72 (p < 0,05**) 
Huvudkategori A 0,75 (p = 0,001) 0,86 (p < 0,001) 
Huvudkategori B 0,69 (p = 0,02) 0,87 (p < 0,001) 

* i åtta fall av tio, ** i nio fall av tio. 
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7.1.1. Delfrågor med låg intraklasskorrelation  
Intraklasskorrelation mellan de tre logopederna beräknades också för varje delfråga med 
sammantagna resultat för tio personer med afasi respektive tio konversationspartners.  

Totalt 13 delfrågor hade en intraklasskorrelation lägre än 0,30 (p varierade mellan 
0,25 och 0,77). Av dessa värden antogs fyra stycken bero på en otillräcklig varians i 
svaren där endast ett fåtal av de 30 sammanlagda skattningarna hade ett annat värde än 
0. Övriga nio delfrågor (fyra på DiK och fem på SiK) hade däremot en stor varians i 
skattningarna mellan de olika logopederna, se tabell 9.  
 
Tabell 9. Delfrågor med ICC < 0,30 mellan tre logopeders bedömningar i DiK Delaktighet i konversation 
och SiK Stöd i konversation. ICC = Intraclass correlation coefficient. Pma = person med afasi. Kp = 
konversationspartner. 
DiK  ICC p 
A1 A1.2 Pma återkopplar till det kp säger verbalt 0,14 0,38 
 A1.5 Pma bibehåller interaktion med kp  0,29 0,25 
A2 A2.7 Pma erkänner kp:s känslor och frustration 0,15 0,35 
B2 B2.2 Pma:s transaktioner innehåller känslor -0,50 0,77 
SiK    
A1 A1.2.1 Kp använder ett anpassat uttryckssätt -0,41 0,68 
A2 A2.6.1 Kp erkänner pma:s frustration/känslor 0,17 0,36 
B3 B3.1.2 Kp frågar uttryckligen pma ”Förstår du hur jag menar?” 0,08 0,36 
 B3.3.3 Kp assisterar i ordmobiliseringssvårigheter 0,12 0,38 
 B3.3.5 När kp inte förstår uppmuntras pma att förtydliga med samma 

kommunikationssätt 
0,24 0,31 

 
7.1.2. Delfrågor med hög intraklasskorrelation 
Totalt åtta delfrågor hade en intraklasskorrelation högre än 0,85 (p < 0,01). Sju av dessa 
delfrågor återfinns i DiK, se tabell 10. En delfråga med intraklasskorrelation högre än 
0,85 återfinns i SiK.  
 
Tabell 10. Delfrågor med ICC > 0,85 mellan tre logopeders bedömningar DiK Delaktighet i konversation 
och SiK Stöd i konversation. ICC = Intraclass correlation coefficient. Pma = person med afasi. Kp = 
konversationspartner. 
DiK  ICC p < 
A1 A1.1 Pma tar initiativ till interaktion 0,86 0,01 
B1 B1.4 Pma söker spontant alternativa kommunikationssätt  0,95 0,01 
B3 B3.1.1 Pma kommunicerar med ord och/eller ljud 0,91 0,01 
 B3.3.1 Pma använder skrift i kommunikativt syfte spontant 0,87 0,01 
 B3.4.1 Pma använder teckningar i kommunikativt syfte spontant 0,97 0,01 
 
B4 

B3.5.3 Pma använder ickeverbala hjälpmedel som kp tillhandahåller 
B4.1 Pma:s transaktioner lyckas 

0,86 
0,91 

0,01 
0,01 

SiK    
B2 B2.2.4 Kp erbjuder andra ickeverbala hjälpmedel 0,96 0,01 
 
 
7.2. Intern reliabilitet 

7.2.1. Cronbachs alfa 
Reliabilitetskofficient, Cronbachs alfa (α) för bedömningsmaterialets samtliga delfrågor 
är för DiK 0,93 och för SiK 0,95. 
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7.2.2. Korrelation mellan delfrågor inom delkategorier 
Tio korrelationer mellan delfrågor inom delkategori i DiK översteg r = 0,90 (p ≤ 0,05), 
se tabell 11. Vid fyra av dessa fall förekom en total överlappning, det vill säga r = 1. I 
åtta fall av tio förekom dessa höga korrelationer inom samma delkategori, nämligen B3. 
Två korrelationer mellan delfrågor inom delkategori i SiK översteg r = 0,90 (p ≤ 0,01), 
se tabell 11. Dessa förekom i delkategorin A2 respektive B1. 
 
Tabell 11. Delfrågor inom delkategorier i DiK Delaktighet i konversation och SiK Stöd i konversation 
med hög korrelation (r > 0,90). Pma = person med afasi. Kp = konversationspartner. 
DiK   r p 
B1 B1.2 Pma uppmärksammar om kp 

förstår eller ej 
B1.3 Pma förtydligar spontant vid 
missförstånd 

r = 0,99 p ≤ 0,01 

B3 B3.2.2 Pma kommunicerar med gester 
efter uppmuntran från kp 

B3.4.1 Pma använder teckningar i 
kommunikativt syfte spontant 

r = 1 p ≤ 0,01 

 B3.2.2 Pma kommunicerar med gester 
efter uppmuntran från kp 

B3.4.2 Pma kommunicerar mha 
teckningar efter uppmuntran från kp 

r = 1 p ≤ 0,01 

 B3.3.1 Pma använder skrift i 
kommunikativt syfte spontant 

B3.3.2 Pma kommunicerar med skrift 
efter uppmuntran från kp 

r = 0,93 p ≤ 0,01 

 B3.3.3 Pma reagerar på det kp skriver 
 

B3.4.3 Pma reagerar på det kp ritar r = 0,94 p ≤ 0,01 

 B3.4.1. Pma använder teckningar i 
kommunikativt syfte spontant 

B3.4.2 Pma kommunicerar med 
teckningar efter uppmuntran från kp 

r = 1 p ≤ 0,01 

 B3.5.1 Pma använder andra 
ickeverbala hjälpmedel spontant 

B3.5.2 Pma använder ickeverbala 
hjälpmedel efter uppmuntran från kp 

r = 0,97 p ≤ 0,05 

 B3.5.1 Pma använder andra 
ickeverbala hjälpmedel spontant 

B3.5.3 Pma använder ickeverbala 
hjälpmedel som kp tillhandahåller 

r = 0,97 p ≤ 0,05 

 B3.5.2 Pma använder ickeverbala 
hjälpmedel efter uppmuntran från kp 

B3.5.3 Pma använder ickeverbala 
hjälpmedel som kp tillhandahåller 

r = 1 p ≤ 0,01 

B4 B4.2 Pma förtydligar med samma 
kommunikationssätt 

B4.3 Pma förtydligar med annat 
kommunikationssätt 

r = 0,94 p ≤ 0,01 

SiK     
A2 A2.1.1 Kp har en lyssnande attityd 

gentemot pma 
A2.3.1 Kp hanterar felsvar eller 
oklarheter på ett respektfullt sätt 

r = 0,96 p ≤ 0,01 

B1 B1.2.2 Kp betonar/förtydligar med 
skrift 

B1.2.3 Kp betonar/förtydligar med 
teckningar 

r = 0,94 p ≤ 0,01 

 
 
7.3. Kvalitativ analys av intervjuer med logopeder 
Den kvalitativa analysen av intervjuerna genererade fyra huvudkategorier av uttalanden: 
(1) Att lära sig materialet, (2) Att använda materialet, (3) Materialets praktiska 
användningsområde, och (4) Materialets kliniska relevans och nytta. Ett par av 
huvudkategorierna har flera underkategorier, se tabell 12. 

 
Tabell 12. Kvalitativa resultat presenterade i huvud- och underkategorier. 
Huvudkategori Underkategorier 
1. Att lära sig materialet  
  
2. Att använda materialet  
 2.1. Att använda skalorna 
 2.2. Att använda protokollen 
 2.3. Att använda samtalsämnena 
3. Materialets praktiska användningsområde   
 3.1. Patientgrupper  
 3.2. Rehabiliteringsskeden 
 3.3. Videoinspelning 

3.4. Resultatens användbarhet 
4. Materialets kliniska relevans och nytta  
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7.3.1. Att lära sig materialet 
Logopederna tyckte att testet krävde lång inlärningstid eftersom det är mycket 
bakomliggande information att ta in och förstå. Det bästa sättet att lära sig materialet 
ansågs vara genom praktiskt användande. Trots kort förberedelsetid tyckte flera av 
logopederna att det fungerade bra att göra bedömningar med det framtagna materialet. 
 
7.3.2. Att använda materialet 
Flera logopeder tyckte att det var svårt att förstå vad som efterfrågades i vissa delfrågor. 
Några tyckte också att det var svårt att på egen hand förstå att vissa delfrågor 
kompletterade varandra. Tydligare beskrivningar av vad som efterfrågas trodde man 
hade underlättat användningen av materialet och gjort bedömningarna mer konsekventa.  

För någon logoped var det svårt att bedöma vissa förmågor då man inte hade 
tillgång till information om parets premorbida kommunikationsstil. Man hade också 
svårt att avgöra huruvida ett beteende förekom någon gång, ibland eller fortlöpande då 
man saknade plats i protokollet för att anteckna hur många gånger det aktuella beteendet 
förekom. 
 
Att använda skalorna. Flertalet logopeder tyckte att antalet skalsteg var för många och 
efterfrågade en skala med endast de fem helstegen. För att alla nio skalsteg skulle få 
finnas kvar ansåg vissa att samtliga borde konkretiseras. En del tyckte däremot att det 
var bra med många skalsteg eftersom man hade många alternativ att välja mellan. 

Ett par logopeder upplevde att fler delfrågor kunde ha bedömts med skaltyp 2. Till 
exempel hade man föredragit att bedöma om gester användes i för liten, lagom eller för 
stor utsträckning av personen med afasi istället för förekommer ”aldrig”, ”ibland” eller 
”fortlöpande”. Att kunna poängtera att konversationspartnern erkänner frustration och 
upprördhet hos personen med afasi i för liten eller för stor grad ansågs också kunna 
bidra kvalitativt till bedömningen. 
 
Att använda protokollen. Logopederna hade flera layoutmässiga förslag på förbättringar 
av bedömningsmaterialets protokoll. Man efterfrågade mer plats för kommentarer, 
tydligare skiljelinjer mellan både rutor och delkategorier samt möjligheten att se båda 
protokollen samtidigt. 

För att underlätta bedömningen efterfrågade många logopeder en tydligare 
markering av skaltyp och av vilka delfrågor som kompletterar varandra. 

En logoped föreslog en extraruta i protokollet där man skulle kunna notera om den 
konversationen som bedömningen baseras på var representativt eller ej, vad som var 
vanligt och ovanligt för just denna konversation samt aktuell dagsform hos personen 
med afasi. 

De flesta informanterna tyckte att protokollet var lagom kortfattat och ville inte ha 
fler detaljer, till exempel för respektive skalsteg, med i protokollet. 
 
Att använda samtalsämnena. Logopederna tyckte att förslagen till samtalsämne 
fungerade bra i konversationer mellan närstående. I konversationer mellan person med 
afasi och vårdpersonal önskade man mer neutrala samtalsämnen. Flera logopeder 
påpekade också att det är bra om man har stor spridning i aktualitet bland 
samtalsämnena, både aktuella ämnen; som hur det vardagliga livet fungerar på 
rehabiliteringskliniken eller hemma, och samtalsämnen om gamla tider. Någon logoped 
tyckte att samtalsämnet avgör i vilken grad man använder alternativa hjälpmedel; om 
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man till exempel planerar en resa är användning av kartbok mer motiverad än om man 
pratar om dagens ungdom. 

Många av de intervjuade önskade tydligare instruktioner för hur man som logoped 
skapar goda förhållanden för en naturlig konversation. Man var eniga i att det var en 
fördel om konversationsdeltagarna i förväg får tänka ut ett lämpligt samtalsämne. Man 
efterfrågade tydligare riktlinjer för hur man på bästa sätt förklarar att det är personen 
med afasi och konversationspartnern som skall föra en jämlik dialog, där bådas åsikter 
ska ha möjlighet att komma fram, och att denna konversation inte skall inbegripa 
logopeden trots att denne är närvarande i rummet.  
 
7.3.3. Materialets praktiska användningsområde 
Flera möjliga användningsområden för bedömningsmaterialet framkom i intervjuerna. 
Många av logopederna såg materialet som en användbar inventering dels av de aktuella 
svårigheterna, dels av behovet av hjälpmedel och alternativa kommunikationssätt. 
Flertalet logopeder skulle därför använda materialet inför planering av intervention. 
Några av logopederna såg möjligheten att integrera materialet och den tillhörande 
videoinspelningen som en del av en intervention och inte bara i planeringen av 
densamma, så att paret fortlöpande skulle få möjlighet att träna det som framkommit. 
Flera av logopederna skulle använda materialet både före och efter intervention som 
utvärderingsinstrument. Bedömningsmaterialet ansågs även kunna fånga upp det som 
fungerar bra i konversationen. De flesta logopederna såg därför materialet som ett bra 
underlag för samtal med anhöriga, och i lämpliga fall även patienter, för att visa på 
svårigheter och möjligheter, betona var fokus i interventionen bör ligga samt tydliggöra 
rådgivning kring samtalsstrategier. Logopederna skulle också använda materialet som 
underlag för beskrivning av patientens svårigheter inför team och övrig personal.  
 
Patientgrupper. Logopederna tyckte att många patientgrupper var lämpliga för 
bedömning med det framtagna bedömningsmaterialet. Patienter med olika typer av 
afasi; till exempel efferent-motorisk afasi och akustiko-gnostisk afasi, patienter med 
neglekt och pragmatiska språkstörningar eller kognitiva svårigheter, var några av de 
patientkategorier som ansågs såsom goda kandidater för bedömning med materialet. 

Ett par logopeder fann att materialet främst riktar sig till patienter med en 
bibehållen inre kommunikation som också är hjälpta av alternativa kommunikationssätt. 
I andra patientfall där den verbala funktionen är bibehållen men där vidhållande av 
uppmärksamhet är svårt, tyckte de att flera delfrågor blev irrelevanta. I dessa 
sistnämnda fall ”får man inte ut så mycket information av testet”, men de trodde ändå 
att bedömningsmaterialet skulle vara känsligt nog för att få fram var problemet ligger i 
dessa fall.  
 
Rehabiliteringsskeden. Logopederna tyckte generellt att materialet var användbart under 
hela rehabiliteringskedjan. Flera tyckte dock att bedömning med videofilmning var 
olämpligt i det inledande akuta sjukdomsskedet, då chock och kris ofta är dominerande 
hos både personen med afasi och den närstående. 

Flera av logopederna trodde att man skulle behöva avgöra parets lämplighet för 
bedömning i varje enskilt fall. Då skulle man bland annat behöva överväga patientens 
grad av vakenhet och dagsform samt om paret är tillräckligt känslomässigt stabilt. 

 
Videoinspelning. Flertalet logopeder skulle använda videoinspelning som komplement 
till bedömningen. De ansåg att det skulle vara svårt att simultanbedöma under 
konversationernas gång och såg en inspelning som ett ovärderligt analysunderlag. En 
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del logopeder tyckte dock att det skulle ta för lång tid att även analysera videofilmerna, 
och föredrog att förlita sig på den första instinktiva bedömningen som gjordes under 
konversationen. 

De flesta av logopederna skulle använda videoinspelningen som ett verktyg vid en 
intervention baserad på bedömningsmaterialet, för att visa på svårigheter och goda 
strategier i det specifika fallet. 
 
Resultatens användbarhet. I intervjuerna framkom flera idéer hur det framtagna 
materialets resultat skulle bidra med kunskap och information. Att använda detta 
objektiva mått på konversationsförmågan för att motivera en intuitiv känsla skulle leda 
till en mer formell och evidensbaserad intervention enligt några av logopederna. För 
någon bidrog också materialets resultat med en begreppsvärld och en gemensam 
terminologi, som skulle kunna användas för att underlätta konsensus och 
informationsöverföring och -spridning inom yrkeskåren. 

Många av logopederna tyckte att det var intressant att förflytta lite av fokus från 
personen med afasi till konversationspartnern och på så sätt visa hur viktig omgivningen 
är. En av logopederna uttryckte också vikten av att presentera och tolka ett resultat på 
DiK tillsammans med resultatet på SiK, eftersom samtalsdelaktigheten hos personen 
med afasi enligt henne beror mycket på vem som är konversationspartner.  

En av logopederna trodde även på resultatens kommunicerbarhet till den yttre 
världen, det vill säga till konversationspartners utanför den innersta familje- och 
vänkretsen. Personen med afasi skulle, enligt denna logoped, kunna ta med sig en 
sammanfattning av sitt resultat till förslagsvis busschauffören för att informera denne 
om hur han eller hon bäst stöttar i kommunikationen. 
 
7.3.4. Materialets kliniska relevans och nytta 
Logopederna var eniga om att det finns ett behov av ett svenskt bedömningsmaterial för 
konversationsförmåga vid afasi och att det saknas funktionella test med klinisk relevans 
i dagsläget. Det framtagna bedömningsmaterialet sågs som ett viktigt komplement till 
funktionstest vid afasi. 

Flera av logopederna tyckte att materialet utgjorde en stor hjälp i att bena ut de 
olika delförmågorna och strukturera sina tankar i bedömningen. De flesta tyckte att det 
var bra att materialet innehöll många delförmågor och delkategorier, eftersom de ansåg 
att bedömning av den komplexa kommunikationsförmågan kräver ett noggrant 
bedömningsmaterial. Andra logopeder tyckte att materialet hade för många delfrågor, 
och efterfrågade en kortare version att till exempel ta till vid bedömningar i det akuta 
skedet eller vid tidsbrist.  

Samtliga logopeder gjorde någon form av informell bedömning av 
konversationsförmåga i den kliniska verksamheten. Många tyckte att det framtagna 
materialet var ett användbart objektivt mätinstrument som kunde ersätta eller 
komplettera den informella bedömningen. Flera tyckte om det analytiska sättet att 
bedöma och att man inte bara gör en inventering av de aktuella förmågorna utan även 
graderar förekomsten och behovet mer ingående. Några logopeder såg också 
bedömningsmaterialet som en bra tankeställare och påminnelse för egen del hur man 
bör samtala med personer med afasi. 
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8. Diskussion 
I denna studie har ett svenskt bedömningsmaterial för konversationsförmåga hos 
personer med afasi och deras konversationspartners utarbetats. Utgångspunkten för 
detta material har varit Aura Kagans skalor för bedömning av delaktighet och stöd i 
samtal. I studiens första del översattes och konkretiserades ursprungsmaterialet för att 
göra bedömningsverktyget mer användbart i kliniska sammanhang inom den svenska 
afasivården. Som en andra del i studien gjordes en preliminär analys av psykometriska 
egenskaper hos det framtagna materialet. Sex logopeder använde det utarbetade 
bedömningsmaterialet och bedömde konversationsförmågan hos sammanlagt tio 
personer med afasi och deras konversationspartners. Ytterligare två logopeder använde 
samma bedömningsmaterial och utgick från samma konversationer, som hade 
videofilmats. Som en sista del i studien intervjuades logopederna om det framtagna 
materialets användarvänlighet. Studiens resultat visar på hög interbedömarreliabilitet 
och mycket hög intern reliabilitet. 
 
 
8.1. Testresultat 

8.1.1. Korrelation mellan medelpoäng på DiK och afasins svårighetsgrad 
I den första resultatdelen framkom att ordinarie logopeds genomsnittliga skattning på 
DiK för personen med afasi inte alltid korrelerar med svårighetsgraden av afasin. Det 
finns både exempel på person med grav-måttlig afasi som får en hög poäng, det vill 
säga skattas som mycket delaktig i samtalet (PMA10), och exempel på person med 
lindrigare afasi som får en lägre genomsnittlig poäng (PMA3). Detta kan dels ha att 
göra med att en god konversationspartner kan hjälpa upp delaktigheten i samtalet för en 
person med grav afasi, dels att personen som haft afasi en längre tid har utarbetat goda 
samtalsstrategier trots en betydande funktionsnedsättning.  
 
8.1.2. Korrelation mellan resultat inom samtalsdyaden 
Den parvisa korrelationen mellan genomsnittlig poäng på DiK och genomsnittlig poäng 
på SiK för varje samtalsdyad är förhållandevis hög (r = 0,61, p = 0,06). Resultatet är 
inte signifikant på 5-procentig nivå, troligen på grund av det låga deltagarantalet. 
Resultatet kan tolkas som att hur delaktig en person med afasi är i ett samtal i viss mån 
är avhängigt det stöd som konversationspartnern erbjuder. Detta resultat är förenligt 
med teorin bakom Kagans behandlingsmodell SCATM, där familjemedlemmar och 
vårdhavare kan förbättra förutsättningarna för personen med afasi i samtalet (Kagan, 
1995, 1998, 1999; Kagan et al., 2001). Resultatet antyder också vikten av att bedöma 
både personen med afasi och konversationspartnern och därmed förflytta en del av 
fokus från patienten till omgivningens betydelse, som framhölls som en av 
anledningarna till framtagandet av de ursprungliga testen MSC och MPC (Kagan et al., 
2004). I förlängningen betyder detta att en poäng på DiK alltid bör presenteras 
tillsammans med konversationspartnerns poäng på SiK. Det sistnämnda var något som 
även framställdes såsom viktigt i intervjuerna med logopederna.  
 
8.1.3. Skillnad mellan olika kategorier av konversationspartners 
I en studie av Sorin-Peters (2002) fann man att det var svårt att bedöma närstående 
konversationspartners på den ursprungliga skalan MSC eftersom det inte var klart 
huruvida avsaknaden av stöd och verifikation berodde på att makarna kände varandra 
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väl och hade gemensamma referensramar. I tidigare studier av bland annat Kagan et al. 
(2004), där man funnit hög interbedömarreliabilitet för MSC och MPC, hade man 
använt sig av volontärer. 

I denna studie bedömdes de konversationspartners som var vårdpersonal överlag 
vara bättre på att vara stödjande i samtal jämfört med närstående konversationspartners. 
Detta resultat är baserat på ett litet deltagarantal, men skulle kunna bero på att stöd från 
en konversationspartner som inte är närstående är lättare att upptäcka för logopeden, 
och att stöd från en maka/make är mer subtilt. En annan orsak till detta resultat kan vara 
att de närstående i mycket liten grad har fått träning och rådgivning kring hur de kan 
underlätta för sin partner med afasi i samtalet. Avsaknad av resurser, brist på 
funktionella bedömningsmaterial och fokus på funktionsträning kan i sin tur vara 
orsaken till detta. En annan möjlig förklaring kan vara att vårdspersonalens vana, och 
eventuella professionella träning, att prata med patienter med afasi och 
kommunikationssvårigheter avspeglas i detta resultat. 
 
 
8.2. Reliabilitet 

8.2.1. Interbedömarreliabilitet 
Studien visar på hög interbedömarreliabilitet (ICC varierar mellan 0,69-0,87) när man 
jämför de tre logopedernas skattningar på huvudkategorinivå (baserat på summan av 35 
respektive 33 skattningar/delfrågor). Siffrorna för huvudkategori A i deltestet för 
konversationspartnern (SiK) är något lägre (ICC = 0,69), där två delfrågor med låg, till 
och med negativ, intraklasskorrelation återfinns, vilket säkerligen bidrar till den något 
lägre siffran. I delfrågan med negativ korrelation skall logopeden skatta huruvida 
konversationspartnern använder ett för enkelt, anpassat eller för avancerat uttryckssätt. 
Den negativa korrelationen kan bero på att frågan är otydligt formulerad eller att 
logopederna har olika kriterier för vad ett anpassat uttryckssätt är. De delfrågor som tar 
upp huruvida samtalsdeltagaren erkänner den andras känslor, upprördhet och frustration 
ger låg intraklasskorrelation i både DiK och SiK. Detta kan tyda på att logopederna 
definierar frustration och upprördhet på olika sätt och kan kräva en tydligare 
konkretisering i protokollen. Ytterligare en delfråga som rör känslouttryck resulterar i 
låg samstämmighet mellan logopederna. Fråga B2.2 i DiK (”Pma:s transaktioner 
innehåller känslor”) har även den negativ korrelation, vilket kan ha med logopedernas 
svårigheter att urskilja vad som räknas till känslor respektive information och åsikter.  

I tidigare studier som utvärderat de ursprungliga bedömningsskalornas 
psykometriska egenskaper (Kagan et al., 2004; Togher et al., 2010) har man fått mycket 
goda interbedömarreliabilitetsresultat på huvudkategorinivå (ICC mellan 0,73-0,96 i 
Kagans studie och ICC mellan 0,84-0,97 för Toghers modifierade skalor). Medelvärdet 
för dessa studiers 35 beräkningar av ICC är 0,881 i jämförelse med denna studies 
medelvärde på ICC = 0,792. Dessa medelvärden får betraktas som ungefärliga, bland 
annat eftersom det sistnämnda endast baserats på tio bedömningar. Med detta sagt, kan 
skillnaden mellan medelvärdena dock anses vara ringa. Till denna studies fördel kan 
skillnader i bedömningsförfarande nämnas. Ursprungsmaterialet skiljer sig nämligen 
från den svenska anpassningen på så sätt att den senare variantens konkretisering har 
resulterat i en stor mängd delfrågor, medan bedömning med ursprungsmaterialet endast 
genererar två sammantagna skattningar (för huvudkategori A och B) per test och 

 
1  ICC satt till two-way random, absolute agreement, single measures i Togher et al. (2010).  
2  ICC satt till two-way mixed, absolute agreement, average measures. 
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samtalspartner. Med ett större antal delfrågor är det osannolikt att få exakt 
överensstämmelse mellan olika logopeder, som kan förklara det något lägre 
medelvärdet för interbedömarreliabilitet.  

De olika varianterna på parvisa beräkningar av interbedömarrreliabiliteten mellan 
ordinarie logoped och/eller interbedömarlogopeder visade inte på några större skillnader 
(ICC = 0,63-0,73). Detta kan tolkas som att det inte var någon markant fördel att 
bedöma i realtid gentemot att bedöma utifrån videoinspelningar. Eftersom den kliniska 
erfarenheten av patienter med afasi varierade mellan interbedömarlogoped 1 och 2 (13 
respektive 1 år), tyder resultatet också på att erfarenhet inte utgör en förutsättning för 
bedömning med det framtagna materialet.  
 
8.2.2. Intern reliabilitet 
I resultatdelen presenteras även mått på det modifierade materialets interna reliabilitet. 
Cronbachs alfa (α) är ett sätt att mäta hur väl delfrågorna i ett test korrelerar med 
varandra, det vill säga om de mäter samma grundläggande förmåga. Cronbachs alfa för 
det framtagna materialet är hög (α = 0,93 på deltestet för personen med afasi (DiK) och 
α = 0,95 på deltestet för konversationspartnern (SiK)) och visar på en mycket hög intern 
reliabilitet. Värden lika med eller över 0,80 är vanligen erkända såsom indikationer på 
god reliabilitet. Höga reliabilitetssiffror på 0,95 eller högre behöver inte alltid vara 
eftersträvansvärda eftersom detta kan vara ett tecken på att delfrågorna är redundanta. 
En målsättning för formgivning av reliabla test bör vara en korrelation mellan lika 
delfrågor, men också att alla delfrågor bidrar med något unikt. I detta fall tyder de höga 
reliabilitetssiffrorna tillsammans med inbördes itemkorrelationer där korrelationen 
mellan två delfrågor i några fall närmar sig 1, att det finns frågor som mäter samma 
förmåga. Om alfa är högre än vad som krävs för instrumentets syfte finns det utrymme 
att reducera antal skalsteg (DeVellis, 2003).  

Flera av detta materials starkt korrelerade frågepar rör huruvida personen med 
afasi använder ett ickeverbalt hjälpmedel spontant i den ena frågan och efter 
uppmuntran eller tillhandahållande av konversationspartnern i den andra. Anledningen 
till de höga korrelationskoefficienterna i dessa fall skulle kunna vara att det inte 
användes ickeverbala hjälpmedel i det aktuella stickprovet av personer med afasi i så 
stor grad och att korrelationen avspeglar sambandet.  

Den starka korrelationen mellan frågor som rör skrift å ena sidan och teckningar å 
andra sidan kan avspegla svårigheterna för interbedömarlogopederna att se vad som 
försiggick på pappret i videoinspelningarna, se vidare diskussion i 8.4.1.  

Delfrågorna om konversationspartnern har en lyssnande attityd respektive hanterar 
felsvar på ett respektfullt sätt är besläktade men avser bedöma lite olika förmågor. Den 
förstnämnda ämnar bedöma om konversationspartnern är lyssnande eller otålig och den 
sistnämnda om felsvar från personen med afasi ignoreras/hånas eller ej. Den starka 
korrelationen antas avspegla ett behov av en tydligare konkretisering av dessa delfrågor 
snarare än en reducering till en fråga.  

De delfrågor i DiKs delkategori B1 respektive B4 som korrelerar starkt är exempel 
på frågepar där en av de två frågorna skulle kunna strykas. I det första fallet kan (a) 
förmågan att uppmärksamma om samtalspartnern förstår eller ej, och (b) förmågan att 
förtydliga spontant vid missförstånd, tänkas vara frågor som tar ut varandra. I det andra 
fallet kan man försöka omformulera delfrågorna huruvida personen med afasi 
förtydligar med samma eller annat kommunikationssätt till en fråga. 
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8.3. Materialets användarvänlighet 
Sammanfattningsvis tyckte de intervjuade logopederna att det framtagna materialet var 
ett intressant och välbehövligt bedömningsmaterial. Man hade flera förslag på hur 
materialet skulle kunna bli mer användarvänligt, till exempel genom anpassningar av 
delfrågor och skattningsskalor. I intervjuerna bekräftades bristen på svenska 
bedömningsmaterial för konversationsförmåga. Något som också uppmärksammats på 
flera håll inom den svenska afasivården (Backman & Saldert, 2010; Carlsson & 
Eriksson, 2008).  
 
8.3.1. Anpassningar av skattningsskalan 
Ett önskemål som framkom i intervjuerna var att minska antalet skalsteg. En niogradig 
skala har liksom en sjugradig och femgradig skala ett mittvärde och genererar likartade 
svarsmönster. Därför skulle man kunna ersätta en niogradig skala med förslagsvis en 
femgradig skala för att underlätta för respondenten (Bradburn et al., 2004). I studiesyfte, 
särskilt i studier med små stickprov, rekommenderar dock DeVellis (2003) att man vid 
utveckling av skalor hellre använder fler än färre skalsteg för att uppnå tillräcklig 
varians i svaren. En annan lösning skulle vara att behålla de nio skalstegen, men att 
konkret beskriva vilket beteende som motsvarar respektive skalsteg (så som har gjorts 
för helstegen i denna studie).  
 
8.3.2. För- och nackdelar med kortversion av materialet 
Några av de intervjuade logopederna tyckte att bedömningsmaterialet hade för många 
delfrågor och efterfrågade en kortare testvariant att ta till vid bedömningar i det akuta 
sjukdomsskedet eller vid tidsbrist. Beräkningarna av den interna reliabiliteten visade ju 
också att en viss reduktion av delfrågor vid hög överlappning är befogad. Dock har 
kortversioner av pragmatiska test, som är enkla att administrera och som inte kräver 
några förkunskaper, kritiserats. Penn (1999) menar att den pragmatiska förmågan är 
mycket komplex och att en kortversion av ett test inte fångar upp denna komplexitet och 
ger därmed inte upphov till mesta möjliga kliniska information.  

En del andra logopeder såg materialets omfångsrika natur med många frågor som 
en styrka, för att få en heltäckande bild av konversationsförmågan. För att materialet 
skall kunna vara kliniskt användbart behöver det vara lättadministrerat, men samtidigt 
inte tappa betydelsefulla bedömningsparametrar. En gyllene medelväg kanske är att 
förkorta materialet med de delfrågor som överlappar och de delfrågor som visade sig 
vara svåra att få samstämmighet emellan de bedömande logopederna, men samtidigt 
bibehålla mängden delkategorier.  
 
8.3.3. Tillägg av kvantitativ bedömningsparameter 
Ett sätt att förbättra det framtagna materialet, som framkom som önskemål i 
intervjuerna, är att lägga till en kvantitativ dimension i bedömningsförfarandet. Att ha 
möjligheten att notera hur många gånger ett beteende förekommer i en konversation och 
ta med denna frekvens i skattningen för den specifika förmågan, ansågs kunna öka det 
informativa värdet i bedömningen. I bedömningsverktyget CAPPA (se till exempel 
Booth & Perkins, 1999), gör man både en kvalitativ och en kvantitativ analys av olika 
aspekter av konversationsförmågan. Kvantitativa resultat skulle kunna ge ovärderlig 
klinisk information om framsteg om man till exempel gör upprepade bedömningar före 
och efter intervention. Bedömningar skulle också bli mer tillförlitliga eftersom 
logopeden delvis baserar sin skattning på ett objektivt frekvensmått. Den kvalitativa 
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delen av bedömningen bidrar med nyansering av resultatet och utgör grunden för hur 
man skall planera intervention (Ramsberger & Rende, 2002). 

 
8.3.4. Bedömning i olika rehabiliteringsskeden 
I vilket rehabiliteringsskede skulle det då vara lämpligt att börja använda det framtagna 
bedömningsmaterialet för konversationsförmåga? Bland de intervjuade logopederna 
framkom synpunkten att bedömning med det framtagna materialet inte skulle vara 
tillämpbar i det mest akuta sjukdomsskedet på grund av chock och kris hos patienten 
och de närstående. Det faktum att spontanförbättring ofta sker inom de första tre 
månaderna post-stroke (Laska et al., 2001) skulle vara ännu en anledning till att avvakta 
med bedömning. Basso (1998) menar dock att i de fall där bedömning av den språkliga 
funktionen hos patienter med mycket grav och akut afasi inte ger så användbara resultat 
på grund av den betydande funktionsnedsättningen, skulle en inledande bedömning av 
konversationsförmågan istället ge mer.  

För att matcha den aktuella situationen i dagens svenska afasivård, där mycket av 
träning och återanpassning sker i det tidiga rehabiliteringsskedet, bör framtida versioner 
av DiK och SiK kunna administreras även i det skedet. En variant på bedömning i det 
akuta skedet är att man inte bedömer varje enskild delfråga utan gör en sammanvägd 
skattning för varje delkategori (sex stycken på DiK respektive fem stycken på SiK) med 
vägledning av vilka delfrågor som ingår i respektive kategori. Denna screeningvariant 
av materialet kanske också skulle kunna genomföras utan videoinspelning, som ofta kan 
vara känsligt i ett inledande sjukdomsskede, eftersom bedömningen inte sker på 
detaljnivå. I ett senare mindre känsligt skede skulle man sen kunna genomföra 
bedömningen i sin helhet för att upptäcka specifikt bristfälliga strategier respektive 
specifikt goda sådana att basera samtalsinriktad intervention på. Den tidigare 
screeningvarianten skulle ge indikation på vilket område som utmärker sig som särskilt 
svårt och som man kan börja ge råd om strategier inom. 
 
8.3.5. Premorbid konversationsförmåga 
Vid rådgivning angående samtalsstrategier kan information om parets premorbida 
kommunikation vägleda logopeden. Ett beteende som bedöms som otillräckligt kan i 
vissa fall avspegla en kommunikationsstil som var närvarande även före samtalsparet 
drabbades av afasi. Bedömningsverktyget CAPPA har en del där man via intervjuer 
med den primära samtalspartnern och/eller personen med afasi ämnar utreda hur 
konversationen tog sig uttryck före insjuknandet (Whitworth et al., 1997). DiK och SiK 
skulle kunna kompletteras med liknande intervjufrågor för att i möjligaste mån 
individanpassa rådgivningen. 
 
 
8.4. Metodologisk diskussion 
En av de svåraste uppgifterna i studien var att rekrytera deltagare. På grund av att 
studien har flera olika deltagargrupper var det mycket som skulle koordineras innan en 
bedömning kunde genomföras. Först och främst skulle logopeden ha tid att sätta sig in i 
bedömningsförfarandet och möjlighet att genomföra bedömningar. Sen skulle det finnas 
tillgängliga patienter med afasi, som både skulle vara lämpliga ur etisk synvinkel och 
villiga att delta. Efter detta behövdes även en konversationspartner som hade tid och 
vilja att medverka. En försvårande faktor i rekryteringen av personer med afasi var 
förmodligen kravet på videoinspelning, som gjorde att många avböjde att deltaga. 
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8.4.1. Bedömningar 
Vad gäller bedömningarna kan man reflektera över vad de olika förutsättningarna för 
ordinarie logoped och interbedömare hade för inverkan på studiens resultat. En 
grundläggande skillnad i förutsättningar var att den ordinarie logopeden alltid hade en 
större kunskap om patienten i fråga än interbedömarlogopeden. Detta kanske gjorde att 
det var lättare att avgöra om ett icke förekommande beteende skulle vara önskvärt för 
underlättande av kommunikationen. Ytterligare en skillnad mellan de olika typerna av 
bedömningar var att interbedömarlogopederna inte alltid såg vad som pågick när 
samtalsdeltagarna använde sig av papper och penna eller andra hjälpmedel. I flera 
delfrågor i det utarbetade materialet förutsätts man kunna bedöma till exempel hur 
personen med afasi reagerar på det som konversationspartnern skriver eller ritar, vilket 
kan vara svårt om man inte ser vad som skrivs eller ritas. Intraklasskorrelation för ovan 
nämnda delfrågor i en jämförelse mellan de tre logopederna visar dock på relativt hög 
interbedömarreliabilitet (ICC = 0,79 och 0,84), som tyder på att man likväl var 
samstämmiga i sina bedömningar. 

En svårighet i bedömningsförfarandet som både noterades av några av de 
intervjuade logopederna och när författaren sammanställde resultaten från protokollen 
var att uppmärksamma när flera delfrågor med skala 2 kompletterade varandra. Skala 2 
och kompletterande delfrågor behöver markeras tydligare i protokollen och även 
förklaras mer grundligt i instruktionerna, för att man skall kunna dra nytta av denna 
kvalitativa aspekt av bedömningen. 
 
8.4.2. Intervju och kvalitativ analys 
De logopeder som deltog i denna studie hade av förklarliga skäl en naturligt välvillig 
inställning till ett bedömningsmaterial av denna sort. Det kan hända att vissa av de 
frågor som ställdes i intervjun, till exempel ”Finns det ett behov av ett 
bedömningsmaterial för konversationsförmåga?”, gav entydiga svar som inte är 
representativa för hela populationen av logopeder, då de medverkande var 
självrekryterade. 

Som ett led i den kvalitativa delen av studien hade trovärdigheten kunnat ökas om 
respondenterna hade validerat den kategorisering och sammanfattning av åsikter som 
kom fram av intervjuerna. Flera av logopederna som intervjuades hade dock endast 
gjort en bedömning och baserade alltså sina svar utifrån en mycket begränsad erfarenhet 
av bedömningsmaterialet. En respondentvalidering skulle eventuellt vara mer befogad i 
en studie med logopeder med mer erfarenhet av det aktuella materialet. 
 
 
8.5. Förslag på framtida forskning 
Denna studies beräkningar av reliabilitet och analyser av användarvänlighet har 
genererat flera förslag på förbättrad teststruktur i det utarbetade bedömningsmaterialet. 
Utifrån uträkningar av interbedömarreliabilitet (ICC) mellan studiens tre bedömande 
logopeder har delfrågor med låg samstämmighet identifierats och analyserats. Som ett 
led i ett förbättrat och mer användarvänligt bedömningsmaterial kan vidare analyser av 
dessa frågor med låg ICC ge svar på om de till exempel kan förtydligas för att erhålla 
högre samstämmighet mellan bedömare. Ett förslag är att man i dessa analyser 
engagerar de logopeder som medverkat i denna studie.  

Beräkningar av intern reliabilitet (Cronbachs alfa) och korrelationsanalyser mellan 
delfrågor har resulterat i identifikation av ett antal frågepar med hög korrelation, som 
kan antas bedöma samma förmåga. I vissa av dessa fall kan den höga korrelationen 
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tillskrivas en bristande varians i svaren. I flera andra fall skulle dock en av de starkt 
korrelerade frågorna kunna strykas och därmed reducera antalet delfrågor i 
bedömningsmaterialet.  

I den kvalitativa analysen av materialets användarvänlighet framkom bland annat 
förslag på anpassningar av skattningsskalorna. Ett alternativ var att minska antalet 
skalsteg för att underlätta bedömningen. Ett annat alternativ var att behålla de nio 
skalstegen men konkretisera samtliga steg. Det sistnämnda skulle öka 
interbedömarreliabiliteten och möjligheterna att göra jämförelser mellan olika personer 
med afasi och konversationspartners, eftersom man skulle veta bättre vad som kan ha 
åsyftats när en logoped skattat ett visst värde.  

I intervjuerna framkom också förslag på tillägg i bedömningsmaterialet. Ett tillägg 
av en kvantitativ analys av förekomst av kommunikativa beteenden antogs lättare kunna 
guida logopeden till rätt skattning. En utökning av intervjufrågor angående den 
premorbida kommunikationsstilen hos det närstående samtalsparet antogs kunna 
underlätta dels bedömningen, dels rådgivning kring samtalsstrategier. 

I framtida studier kan nya psykometriska analyser göras efter det att 
bedömningsmaterialet reducerats och anpassats enligt ovanstående förslag. Den interna 
reliabiliteten skulle kunna bibehållas, utan så stor överlappning mellan delfrågor, och 
interbedömarreliabiliteten kunde bli ännu högre i sådana framtida undersökningar. Som 
ett förled till dessa psykometriska undersökningar skulle man kunna utöka 
beräkningarna av det befintliga datasetet från denna studie och undersöka hur den 
interna reliabiliteten påverkas av att man tar bort en delfråga i taget.  

Testets begreppsvaliditet, det vill säga instrumentets överrensstämmelse med 
underliggande teoretiska antaganden, bör också undersökas i sin anpassade form i 
framtida forskning. Ett förslag på undersökning av detta är att man korrelerar poäng på 
DiK och SiK med logopeders informella bedömningar av delaktighet och stöd i samtal, 
som även gjorts med goda resultat i tidigare studier av ursprungstesten (Kagan et al., 
2004; Togher et al., 2010).  

I kommande studier med de korrigerade varianterna av DiK och SiK bör man 
eftersträva så lika förutsättningar mellan bedömare som möjligt. Om man använder 
bedömningar av videoinspelat material kan man till exempel placera en andra 
videokamera som filmar bordet och de eventuella alternativa hjälpmedel som används. 
Framtida studier bör också eftersträva ett större antal deltagare med varierande sorters 
konversationspartners så att nya interbedömarreliabilitetsberäkningar kan ge fler 
signifikanta resultat.  

I framtida studier skulle intrabedömarreliabilitet kunna beräknas för att se hur 
konsekventa logopederna är i sina bedömningar. Här skulle man åter kunna engagera de 
logopeder som ingick i denna studie för att se om de har samma uppfattning om de 
videoinspelade konversationerna. En jämförelse av både inter- och 
intrabedömarreliabilitet hos mer erfarna bedömare från denna studie med andra 
nybörjarbedömare skulle också kunna utröna hur viktig långvarig erfarenhet av 
bedömningar med DiK och SiK kan tänkas vara. 

I den här studien har termen konversation använts genomgående för att beteckna 
såväl vardagliga samtal, artigt konverserande och professionellt samtalande. I fortsatta 
omarbetningar av det framtagna bedömningsmaterialet föreslås ett utbyte av begreppet 
konversation till begreppet samtal, i enlighet med svensk samtalsforsknings aktuella 
terminologi. 
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8.6. Konklusion 
I denna studie har ett svenskt bedömningsmaterial för konversationsförmåga vid afasi 
utarbetats. Preliminära psykometriska analyser visar på hög interbedömarreliabilitet och 
mycket hög intern reliabilitet. Logopederna som deltog i denna studie var överlag 
positivt inställda till det framtagna materialet och tyckte att det var ett aktuellt, 
spännande och välbehövligt bedömningsinstrument. 

Den kvalitativa utvärderingen av materialets användarvänlighet samt 
korrelationsanalyser av delfrågor antyder att ytterligare modifikationer skulle vara 
gynnsamma innan bedömningsmaterialet tas i kliniskt bruk. Bland annat kan (a) 
delfrågor med låg ICC behöva förtydligas, (b) delfrågepar med hög korrelation 
reduceras, och (c) skattningsskalan anpassas med färre skalsteg eller med 
konkretiseringar av alla de befintliga skalstegen. I en modifierad form och med 
upprepade psykometriska resultat skulle det utarbetade bedömningsmaterialet kunna 
vara mycket användbart för klinisk bedömning och kunna bidra till en ökad förekomst 
av funktionella bedömningar av konversationsförmåga vid afasi. 
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Bilaga A. Informerat samtycke för logopeder   

Till Dig som är logoped med tillgång till patienter med afasi 

Jag heter Rebecka Jakobsson och är logopedstudent vid Uppsala universitet. Jag ska under mitt sista 
studieår skriva magisteruppsats med inriktning på afasi. Närmare bestämt ämnar jag utforma ett 
screeningmaterial för bedömning av konversationsförmåga hos personer med afasi och deras närstående. 
Meningen med materialet är att det skall kunna användas för att bedöma konversationsförmåga hos 
personer med varierande grad och art av afasi och deras samtalspartner redan i ett akut skede av afasin, 
för att man lättare och fortare skall kunna utforma individanpassad intervention med inriktning på en 
förbättrad kommunikation. Denna intervention kan till exempel vara konversationsträning där den 
närstående utbildas i hur denne kan underlätta för sin partner med afasi att kommunicera.  

Utgångspunkten för mitt screeningmaterial är Aura Kagans bedömningsmaterial för 
konversationsförmåga för personer med afasi och deras konversationspartners (”Measure of Participation 
in Conversation” och ”Measure of skill in Supported Conversation”). Dessa test kommer översättas och 
modifieras så att de lämpar sig för bedömning även på en akut strokeavdelning. Eventuellt kommer 
screeningmaterialet kompletteras med delar från andra test som bedömer konversationsförmåga, för att få 
en så komplett bild som möjligt av personen med afasi och dess närstående. Meningen med mitt 
screeningmaterial är att det skall vara enkelt och snabbt att genomföra. Konkreta konversationsförmågor 
skall bedömas på en inte alltför flergradig skala och kunna ligga till grund för planering av vidare 
intervention. Materialet kommer inte kräva någon formell utbildning. 

Min fråga till Dig är om Du vill vara en del av utvärderingen av detta screeningmaterial. Du kommer då 
behöva ha tillgång till patienter med måttlig till svår afasi som Du kan utföra bedömningen på. Eftersom 
vi i denna pilotstudie främst vill undersöka hur materialet fungerar kliniskt kan även patienter som 
kommit förbi den första omvälvande akuta tiden efter insjuknandet ingå. Förutom tillgång till patienter är 
det avgörande för bedömningen att det finns en person i patientens närhet som denne kommunicerar 
mycket med och att denne närstående kan och vill närvara vid bedömningen. Av utvärderingsskäl behöver 
konversationen som bedömningen baseras på videofilmas. Om videoinspelning visar sig vara 
svårgenomförd av praktiska skäl vid eventuella bedömningar på akuta strokeavdelningar kan inspelningen 
i undantagsfall uteslutas. Efter Du har genomfört bedömningarna kommer jag vilja intervjua Dig och 
ställa frågor kring hur det var att använda bedömningsmaterialet. Ytterligare minst en logoped kommer 
tillfrågas om att delta i denna studie. 

Hör gärna av Dig om Du har frågor om studien.  

/Rebecka Jakobsson (rebecka.jakobsson.8370@student.uu.se, 0700-00 00 00) 
 
 
Per Östberg       Monica Blom Johansson  
Universitetslektor. Huvudhandledare   Leg logoped. Biträdande handledare 
Institutionen för neurovetenskap Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 
Enheten för logopedi  
Uppsala universitet     Uppsala universitet 
Box 593      Box 564 
751 24  UPPSALA     751 22 UPPSALA 
(per.ostberg@neuro.uu.se)    (monica.blom.johansson@pubcare.uu.se) 
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Bilaga A. Informerat samtycke för logopeder   

Informerat samtycke 

Jag intygar härmed att jag samtycker till deltagande i ovan beskrivna studie. Jag har fått en kopia av 
överenskommelsen om informerat samtycke. 

 

Namnteckning:       Datum: 

 

Namnförtydligande: 



Bilaga B. Informerat samtycke för personer med afasi 
  

Till dig som har afasi 
 

 
 
Jag heter Rebecka Jakobsson. Jag är logopedstudent.
   

          

 Afasi 

 
Jag undersöker samtal mellan personer med afasi och 
deras partner.         

         
    

samtal 

Vill du hjälpa min forskning?   
  

          

?
Vad kan du vänta dig? 
 
 



Bilaga B. Informerat samtycke för personer med afasi 
  

 
D

 

u och din partner samtalar i 10-15 minuter.  
 

u    Din partner 
  

       

D

   

ogopeden lyssnar och fyller i ett test. 
 

samtal 
 
 
L

 
 
 
Samtalet spelas in på video. 
 

 



Bilaga B. Informerat samtycke för personer med afasi 
  

 
 
Möjliga fördelar:  
 

    √√ Det hjälper forskningen!  
 

  √√  Det hjälper personer med afasi. 
 

××  Det är inte tal- eller språkbehandling. 

 
 

 

Hjälper detta forskningen?   JA         
           

 
 

Hjälper det dig att samtala?       NEJ         
            
 
 
 
 
 



Bilaga B. Informerat samtycke för personer med afasi 
  

 
 
Dina rättigheter:  
 
 

  √

 

√ Det är frivilligt! 

 

i slutar om du blir trött.    

 
 

V    

 

Det är ok att dra sig ur.   
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Eventuella risker:  
 

××  Det finns inga risker med att delta.      

 
 

√√  Allt behandlas med sekretess.           
 
 
 
 

Kommer det skada dig?                  NEJ         
            
 
 
 

 



Bilaga B. Informerat samtycke för personer med afasi 
  

 

Samtycke: 

Jag har förstått informationen.  JA         
            
            _____________ 
 

Jag samtycker till att delta.  JA      NEJ   
            

        
Jag har fått en kopia av  
detta formulär.  

       

JA      NEJ   
            
 
Namnteckning:     



Bilaga C. Informerat samtycke för konversationspartners (närstående)   
 
 
Till Dig som har en närstående med afasi 

 

Jag heter Rebecka Jakobsson och är logopedstudent från Uppsala universitet. Jag läser sista året på 
utbildningen och ska nu skriva magisteruppsats om afasi.  

Vad handlar projektet om? Jag vill utarbeta ett test som ska bedöma hur personer med afasi och deras 
närstående samtalar. I testet bedöms både vad personen med afasi och samtalspartnern gör för att 
kommunikationen ska flyta på bra och vad som leder till att kommunikationen fungerar mindre bra. Testet 
ska kunna användas av logopeder när de planerar behandling för att se hur man kan hjälpa paret som 
drabbats av afasi att samtala på ett bättre sätt. 

Syftet med projektet? Mitt test ska kunna användas vid alla varianter och svårighetsgrader av afasi och 
från och med det akuta stadiet av afasi. Syftet med studien är att undersöka hur det fungerar för logopeden 
att använda testet i den kliniska verksamheten. 

Nu söker jag Dig som har en närstående med afasi och som vill bidra till detta forskningsprojekt. 

Vad kommer Ditt deltagande innebära? Du behöver infinna Dig på sjukhuset eller logopedmottagningen 
tillsammans med Din make/maka/sambo/närstående med afasi. Där kommer Du och Din partner få 
samtala (med förslag på samtalsämnen som hjälp) i ungefär 10-15 minuter. Samtalet kommer följas av er 
logoped, som fyller i ett testprotokoll under tiden. För att vi ska kunna utvärdera hur tillförlitligt testet är 
kommer samtalet att videofilmas. 

Möjliga risker: Det finns inga fysiska risker med att delta i studien. Videoinspelningarna kan innebära en 
viss frustration, men ska endast ses som ett sätt att i efterhand utvärdera testmaterialets användbarhet. 
Deltagandet är helt frivilligt och ni är fria att dra er ur projektet när ni vill utan konsekvenser för Dig eller 
Din make/maka/sambo/närstående. Både Du och Din partner kommer även informeras muntligen om 
projektets syfte och utförande och ni kommer båda få lämna ert samtycke till att medverka i studien.  

Konfidentiellt: Enskilda personer kommer inte kunna identifieras i uppsatsen. Personlig information om 
personen med afasi, till exempel ålder, hur afasin yttrar sig och tid sedan afasins inträffande, kommer 
lämnas av den medverkande logopeden och kommer behandlas med största möjliga diskretion. Allt 
material som bedömningarna alstrar kommer förvaras inlåst på Institutionen för neurovetenskap, Uppsala 
universitet och kommer inte komma obehöriga till del. 

Jag har läst och förstått ovanstående information. Jag samtycker till att delta i forskningsprojektet. Jag har 
fått en kopia av överenskommelsen om informerat samtycke. 

 

Namnteckning:       Datum: 

 

Namnförtydligande: 

 



Bilaga D. Informerat samtycke för konversationspartner (vårdpersonal) 
 

Till Dig som vill delta som konversationspartner till en patient med afasi 

 

Jag heter Rebecka Jakobsson och är logopedstudent från Uppsala universitet. Jag läser fjärde och sista 
året på utbildningen och ska nu skriva magisteruppsats om afasi.  

Vad handlar projektet om? Jag vill utarbeta ett test som ska bedöma hur personer med afasi och deras 
närstående samtalar. I testet bedöms både vad personen med afasi och samtalspartnern gör för att 
kommunikationen ska flyta på bra och vad som leder till att kommunikationen fungerar mindre bra. Testet 
ska kunna användas av logopeder när de planerar behandling för att se hur man kan hjälpa de inblandade 
att samtala på ett bättre sätt. 

Syftet med projektet? Mitt test ska kunna användas vid alla varianter och svårighetsgrader av afasi och 
från och med det akuta stadiet av afasi. Syftet med studien är att undersöka hur det fungerar för logopeden 
att använda testet i den kliniska verksamheten. 

Nu söker jag Dig som träffar en patient med afasi och som vill bidra till detta forskningsprojekt. 

Vad kommer Ditt deltagande innebära? Du och patienten med afasi kommer att få samtala i ungefär 10-15 
minuter. Vid behov kan ni få förslag på samtalsämnen. Samtalet kommer följas av en logoped, som fyller 
i ett testprotokoll under tiden. För att vi ska kunna utvärdera hur tillförlitligt testet är kommer samtalet att 
videofilmas. 

Möjliga risker: Det finns inga fysiska risker med att delta i studien. Videoinspelningarna kan innebära en 
viss frustration, men ska endast ses som ett sätt att i efterhand utvärdera testmaterialets användbarhet. 
Deltagandet är helt frivilligt och ni är fria att dra er ur projektet när ni vill utan konsekvenser för Dig eller 
patienten. Både Du och patienten kommer även informeras muntligen om projektets syfte och utförande 
och ni kommer båda få lämna ert samtycke till att medverka i studien.  

Konfidentiellt: Enskilda personer kommer inte kunna identifieras i uppsatsen. Personlig information om 
personen med afasi, till exempel ålder, hur afasin yttrar sig och tid sedan afasins inträffande, kommer 
lämnas av den medverkande logopeden och kommer behandlas med största möjliga diskretion. Allt 
material som bedömningarna alstrar kommer förvaras inlåst på Institutionen för neurovetenskap, Uppsala 
universitet och kommer inte komma obehöriga till del. 

Jag har läst och förstått ovanstående information. Jag samtycker till att delta i forskningsprojektet. Jag har 
fått en kopia av överenskommelsen om informerat samtycke. 

 

Namnteckning:       Datum: 

 

Namnförtydligande: 

 

 



Bilaga E. Utdrag ur bedömningsprotokoll 

PERSON MED AFASI (pma) Obs! Markera hel‐ eller halvsteg! Tex

A. INTERAKTION Obs! Markera hel‐ eller halvsteg!Tex
Obs! Markera hel‐ eller halvsteg!Tex Ej

A1. Ansvar för samtalets balans och flöde aktuellt Övriga  kommentarer Skattning
A1.1. Pma tar initiativ til l  interaktion

0=aldrig 2=ibland 4=fortlöpande
A1.2. Pma återkopplar ti l l  det kp säger verbalt/vokalt

0=aldrig 2=ibland 4=fortlöpande
A1.3. Pma ställer frågor til l  kp

0=aldrig 2=ibland 4=fortlöpande
A1.4. Pma svarar på kp's  frågor

0=aldrig 2=ibland 4=fortlöpande
A1.5. Pma bibehåller interaktion med kp

0=aldrig 2=ibland 4=fortlöpande
A1.6. Pma svarar på stöd från kp

0=aldrig 2=ibland 4=fortlöpande

A2. Ickeverbal interaktion
A2.1. Pma visar kommunikativt intresse

0=aldrig 2=ibland 4=fortlöpande
A2.2. Pma följer regler om turtagning

0=aldrig 2=ibland 4=fortlöpande
… 
 
KONVERSATIONSPARTNER (kp)  Obs! Markera hel‐ eller halvsteg! Tex

A. ERKÄNNER KOMPETENS Obs! Markera hel‐ eller halvsteg!Tex

Obs! Markera hel‐ eller halvsteg!Tex Ej

A1. Samtalsklimat aktuellt Övriga kommentarer Skattning

A1.1.1. Kp skapar en social  pratstund
0=aldrig 2=ibland 4=fortlöpande

A1.2.1. Kp använder ett anpassat uttryckssätt
0=för enkelt 2=anpassat 4=för avancerat

A1.3.1. Kp använder en passande känslomässig ton
0=nedlåtande 2=passande 4=daltande

A2. Lyhördhet
A2.1.1. Kp har en lyssnande attityd gentemot pma

0=aldrig 2=ibland 4=fortlöpande
A2.2.1. Kp uppmuntar pma när det är lämpligt

0=för lite 2=lagom 4=för mycket
A2.3.1. Kp hanterar felsvar eller oklarheter på ett respektfullt sätt

0=aldrig 2=ibland 4=fortlöpande
A2.4.1. Kp lämnar utrymme för pma att ta över samtalsturen

0=för litet utrymme 2=lagom 4=för stort

… 
 



Bilaga F. Intervjuguide 

 
 

 

Genomförande: 

Hur var det att använda bedömningsmaterialet? 

Kände du dig väl förberedd för att genomföra bedömningen? 

Gjorde du några upptäckter/förändringar efter du gjort den/de första bedömningarna? 

Hur fungerade videoinspelningarna? Hur fungerade de föreslagna samtalsämnena? 

 

Testresultatens användbarhet för utformning av intervention: 

Tycker du att det finns ett behov av bedömninginstrument för konversationsförmåga vid afasi?  

Tycker du att bedömningsmaterialet är användbart? 

Kommer du kunna använda dig av bedömningsresultaten för interventionsplanering? 

Kan du tänka dig att använda materialet i fortsättningen? 

Med vilka patienter skulle du använda materialet med främst? 

 

Förslag på förändringar: 

Hur skulle bedömningsmaterialet kunna förbättras? 
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