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SAMMANFATTNING 
För att anhöriga och personer med afasi ska kunna etablera en fungerande vardag har 
kunskap om och förståelse för afasi visat sig viktig. I tidigare studier har anhöriga till 
personer med afasi visat sig sakna relevant kunskap om och förståelse för afasi som de 
behöver för att etablera en fungerande vardag. Logopediska insatser som är riktade 
direkt till anhöriga är relativt ovanliga i Sverige. Syftet med denna studie är att utifrån 
data från litteratur och intervjuer utforma frågor, så kallade item, som på ett tillförlitligt 
sätt kan mäta kunskap om och förståelse för afasi hos anhöriga till personer med afasi. 
Tre fokusgrupper bestående av anhöriga till personer med afasi, personer med afasi och 
logopeder användes för insamlande av intervjudata. Intervjudatan analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys. Från analysen framställdes sju kategorier med tillhörande 
underkategorier. Kategorierna låg till grund för utformningen av item. Sammanlagt har 
140 stycken item utformats. Dessa item var av två typer; item bestående av en 6-gradig 
Likert-skala och item av typen Multiple Choice. Vidare indelades item beroende på 
vilka svar som kan erhållas . Item med önskvärda svar( typ A) och situations- och 
individberoende item (typ B) som syftar till att ligga till grund för samtal mellan 
anhörig till person med afasi och logoped.. De kategorier och item som studien 
resulterat i uppvisar samstämmighet med tidigare studier som fokuserat på anhöriga till 
personer med afasi. Samstämmigheten tyder på att de item som inkluderas i ett framtida 
formulär har möjlighet att kunna mäta av kunskap och förståelse hos anhöriga till 
personer med afasi. För att framtagna item ska kunna resultera i det tilltänkta formuläret 
krävs ytterligare validering, reliabilitetstestning och urval.  
 

Nyckelord: afasi, anhöriga, kunskap, förståelse, frågeformulär, item 

 
ABSTRACT 
Previous studies have shown that significant others to persons with aphasia are in need 
of increased knowledge and understanding of aphasia. The knowledge and 
understanding for aphasia has shown to be crucial to significant others in terms of 
psychosocial well-being and to be able to establish a satisfying everyday life. Present 
Speech-language pathologist services in Sweden tend to have limited involvement of 
significant others to persons with aphasia. This study aims to design a number of 
questions, items, which will be able to measure the knowledge and understanding of 
aphasia for significant others of persons with aphasia. The items result from literature 
studies and semi-structured interviews with significant others to persons with aphasia, 
persons with aphasia and speech-language pathologists. Transcripts from interviews are 
analyzed through content analysis. The study results in 140 items presented in seven 
categories, each with a number of sub-categories. Two types of items are designed: 
items in the form of a 6-point Likert Scale and items in the form of Multiple Choice. 
The items are also divided depending on whether the answer is knowledgde-based (type 
A) or to be used as material for discussion (type B). The categories and items from this 
study are consistent with previous research. To transform the items into a complete 
questionnaire, further validation, testing of reliability and selection is needed. 
 
Keywords: aphasia, significant others, knowledge, understanding, questionnaire, item 
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1. Bakgrund 

1.1. Inledning 

Under logopedutbildningen har vi genomgått 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU). Av dessa har en fjärdedel spenderats på neurologiskt inriktad VFU som för oss 
till största del inneburit att vi träffat och behandlat personer med afasi. Våra erfarenheter 
har skiljt sig åt på vissa plan, detta beroende på vilken sorts behandling som erbjudits på 
respektive ort, men efter genomgången VFU har vi båda upplevt att något saknas i 
vårdkedjan för personer med afasi. Utifrån mötet med anhöriga och genom deras 
berättelser och frågor tyckte vi oss märka att det hos denna grupp saknades kunskap om 
och förståelse för afasi för att de på ett tillfredställande sätt skulle kunna bemöta sina 
anhöriga med afasi. Då anhöriga oftast är de personer som en person med afasis 
kommunikation beror, innebär en brist på kunskap hos anhörig en stor påverkan på 
kommunikation och välmående för bägge parter. 
 
För att i högre grad involvera anhöriga i afasibehandling, och på så sätt 
förändra/påverka förutsättningarna för en fungerande kommunikation, vill vi med denna 
studie bidra till utvecklingen av ett bedömningsinstrument som syftar till att kartlägga 
anhörigas kunskap om och förståelse för afasi.  Detta gör vi genom att framställa item, 
frågor, baserade dels på aktuell litteratur men framför allt på intervjuer och data från 
personer med afasi, anhöriga till personer med afasi och logopeder. Det framtida 
instrumentet riktar sig till anhöriga till personer med afasi och presenteras i form av ett 
frågeformulär. Detta formulär fyller flera viktiga funktioner. Formuläret syftar bland 
annat till att genom sina item lyfta fram information om afasi som personer med afasi, 
anhöriga och logopeder har ansett som viktig för anhöriga till afasi att ha med sig i den 
nya vardagen.  
 
De item vi kommer att skapa inom ramen för detta examensarbete är tänkta att 
underlätta kartläggningen av anhörigas kunskap om och förståelse för afasi vilket också 
ger möjlighet till en anpassad logopedisk insats. Genom att utvärdera de svar som 
anhöriga ger på item, kan logopeden avgöra vilken information som bör ges i fortsatt 
behandling. Dessutom erbjuder mätbara item logopeden möjlighet att utvärdera sin 
behandling genom jämförelse före och efter logopedisk intervention. 
I en studie av Blom Johansson, Carlsson och Sonnander (2011a) konstaterades att brist 
på kunskap om tillvägagångssätt var en orsak till varför anhöriga inte involveras i 
logopedisk afasibehandling. För att ge logopeder konkret information om anhörigas 
behov syftar denna studie till att skapa underlag för ett bedömningsverktyg i form av 
frågor, så kallade item, till ett formulär. Formuläret ska bedöma anhörigas kunskap och 
förståelse för afasi. Genom att kartlägga de anhörigas kunskap och förståelse kan 
logopeder anpassa behandlingen efter de kunskap- och förståelsebrister som formuläret 
påvisar.  
 
Anhöriga till personer med afasi är i behov av förståelse och kunskap om afasi. För att 
logopeder i Sverige ska kunna få en bild om vilken kunskap och förståelse som saknas 
hos anhöriga behövs ett formulär som kartlägger detta. Föreliggande studie ska från 
relevanta grupper samla data som i form av item ska omfatta anhörigas behov 
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1.2. Afasi 

Afasi är ett överordnat begrepp som beskriver nedsatt språklig förmåga och har sitt 
ursprung i en förvärvad hjärnskada (Ahlsén, 2008). Den vanligaste orsaken till afasi är 
stroke (även känt som slaganfall) och enligt Socialstyrelsen förstagångsinsjuknar ca 
15000 personer i Sverige per år varav 20-38% får afasi (Socialstyrelsen, 2009). 
Utöver stroke kan även traumatisk hjärnskada, hjärntumör, demenssjukdom samt 
progredierande neurodegenerativ sjukdom ge upphov till afasi (Ahlsén, 2008). 
Det går på ett grovt plan att dela in afasi utifrån om skadan sitter i den främre eller i den 
bakre delen av hjärnan. Vid främre skador är svårigheterna mer manifesta i förmågan att 
uttrycka sig i tal och skrift vilket har sin orsak i svårigheter att planera och initiera 
(Eriksson, 2001; Ahlsén, 2008). Vid bakre skador är svårigheterna mer manifesta i 
förmågan att förstå språk samt att hitta ord. Afasins grad och omfattning av svårigheter 
varierar kraftigt beroende på vilka språkliga funktioner som skadats (Eriksson, 2001; 
Ahlsén 2008; Brookshire, 2007). 
 
1.2.1. Klinisk symptombild och prognos 
Avseende symptombilden utgör personer med afasi en heterogen grupp där de språkliga 
svårigheterna varierar kraftigt (Brookshire, 2007). Det finns idag ett antal 
hjärnavbildningsmetoder som kan ge en uppfattning om skadans omfattning och 
utbredning men trots detta är det ändå svårt att förutspå förloppet vid afasi (Pedersen, 
Vinter & Olsen, 2004). Svårigheterna vid afasi är ofta varierande över tid, där det är 
mycket individuellt beroende på faktorer som skadans omfattning, placering och vilka 
språkliga aspekter som påverkas. I de flesta fall sker en så kallad spontanförbättring, 
undantaget de afasiformer som har sin grund i progressiva sjukdomar (Brady, Kelly, 
Godwin & Enderby, 2012). En spontanförbättring innebär en delvis eller i vissa fall 
fullkomlig återhämtning och är en följd av hjärnans återhämtning från skadan, men 
inom vilken tidsram detta sker har inte gått att fastslå helt och hållet. Det finns studier 
som pekar på att den allra största spontanförbättringen sker inom 3 månader efter 
insjuknandet (Demeurisse, Demol, Derouck, de Beuckelaer, Coekaerts & Capon, 1980; 
Laska, Hellblom, Murray, Kahan & von Arbin, 2001; Lazar et al., 2010). Det har gått 
att se indikationer på att lägre ålder vid insjuknandet, mindre skadeområde samt skadans 
lokalisation kan påverka graden av återhämtning från skadan (Laska et al., 2001; Maas 
et al., 2012; Plowman, Hentz & Ellis, 2011). Andra studier pekar på att det är mycket 
svårt att prognosticera återhämtningen från afasi utifrån faktorer som ålder, afasins 
svårighetsgrad och skadans storlek (Lazar, Speizer, Festa, Krakauer, Marshall, 2008; 
Pedersen, Vinter, & Olsen, 2004). Långtidsstudier har kunnat påvisa förbättring av 
språkliga funktioner flera år efter insjuknandet (Heiss, Thiel, Kessler & Herholz, 2003; 
Basso & Macis, 2011). Dock är inte denna återhämtning lika omfattande som under de 
tre första månaderna (Pedersen, Vinter, & Olsen, 2004). När den spontana 
återhämtningen har upphört, efter ca sex månader och därmed en långsammare takt av 
förbättringsfas tar vid brukar afasin betecknas som kronisk (Marcotte et al., 2012; 
Brookshire, 2007). 
 
1.2.2. Funktionsnedsättningar i samband med afasi 
Då stroke är den vanligaste orsaken till afasi innebär detta att ett stort antal av 
personerna med afasi även har andra funktionsnedsättningar som är kopplade till skadan 
(Ahlsén, 2008). Dessa nedsättningar kan t.ex. vara svårigheter med minne, 
uppmärksamhet, visuella funktioner, problemlösning och motorik. Utöver dessa 
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svårigheter förekommer även symptom som depression, ökade känslomässiga 
reaktioner (gråtmildhet och okontrollerat skratt) och trötthet. Depressionen är relativt 
vanligt förekommande med en frekvens på 30-50% av alla som insjuknar (Blomstrand 
& Sunnerhagen, 2006; Socialstyrelsen, 2009; Hilari, Needle & Harrison, 2012). 
Depressioner har sin förklaringsgrund dels som sorgereaktion på insjuknandet och 
eventuell förlust av språkfunktion men depression kan även uppstå utifrån den 
förändrade strukturen i hjärnan (Eriksson, 2001). 
 
Epilepsi förekommer som ett mer ovanligt symptom på stroke. Epilepsi har i dessa fall 
en förklaringsgrund i en ökad kramptröskel för aktivering av neuroner. Retning i den 
skadade och omkringliggande vävnaden leder därmed lättare till krampanfall (Tomson, 
Forsgren, Blom & Westerberg, 2006). En amerikansk studie av Sza!arski et al. (2008) 
visade på att ca 3 % av de som strokeinsjuknade fick krampanfall inom det första 
dygnet.    
 
1.3. Psykosociala konsekvenser vid afasi 

Att drabbas av afasi kan få en mängd olika konsekvenser för den drabbade och dess 
omgivning (Brummfitt, 2006; Hilari et al., 2012). Förlusten av språket innebär sociala 
begränsningar och påverkar förmågan att delta i vardagssammanhang på samma sätt 
som före insjuknandet (Parr, 2001). Personer med afasi kan av den påverkade 
språkförmågan uppleva en förlust i kontroll över sina liv med en påverkad självkänsla 
som följd. Skeenden i livet som glädjeämnen eller motgångar i familjen kan få en ny 
innebörd för personer med afasi. I sådana situationer, som är beroende av muntlig 
kommunikation, kan de komma att påminnas om sitt tillstånd och därmed fokusera mer 
på sjukdomstillståndet. Att en nedsatt språklig förmåga har en stor påverkan på att 
upprätthålla och att knyta nya kontakter är väldokumenterat. I en studie om psykosocial 
funktion och livskvalité konstateras att personer som drabbas av stroke tenderar att 
förlora kontakt med släkt och vänner (Åström, Asplund, & Åström, 1992). Enligt en 
studie av Brown, Davidson, Worrall och Howe (2012b) kan förlorad kontakt med 
vänner bero på att dessa inte har tillräcklig kunskap och förståelse för vad afasi innebär 
för den drabbade. I studien konstaterar de tillfrågade logopederna att personer med 
afasis undvikande av sociala kontakter är en faktor som spelar in på den negativa 
påverkan som afasi ofta har på vänskapsrelationer. Vidare menar författarna att 
relationer med familj och vänner är viktiga faktorer för välbefinnandet för en person 
som fått afasi, liksom en bibehållen positiv relation till familjemedlemmar där man kan 
dela vardagen och upprätthålla kontakter både nära och på distans trots de förändrade 
förutsättningarna.  
 
1.4. Anhöriga till personer med afasi 
Afasi drabbar inte bara den insjuknade, men även anhöriga och närstående påverkas av 
de nya förutsättningarna. Att från den ena dagen till den andra leva i en ny 
kommunikativ vardag, och på nytt måste lära och rätta sig efter nya villkor och regler 
innebär en stor utmaning för alla inblandade (Parr, 2001; Denman, 1998; Eklund & 
Petterson, 2005). 
 
Att vardagen förändras till följd av en förändrad kommunikation framkommer i en 
svensk studie från 2012. I studien, som undersöker vilka kommunikativa förändringar 
anhöriga till personer med afasi upplevt efter sin anhöriges insjuknande rapporterar mer 
än 50 procent av informanterna att minst hälften av samtalen som förs med deras 
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anhöriga med afasi bryter samman. Informanterna påtalar även förändringar i samtal 
som rör vardagliga göromål och upplever skillnad särskilt i mer djupgående samtal om 
ämnen såsom politik och religion. Nästan två tredjedelar av deltagarna beskriver 
problemen med kommunikationen som betydande eller mycket betydande (Blom 
Johansson, Carlsson, Östberg & Sonnander 2012a). 
 
Anhöriga till personer med afasi upplever också att de nya 
kommunikationsförutsättningarna förändrar roller inom familjen. Anhöriga och särskilt 
makar får ta ett större ansvar för familjelivet och många uttrycker en önskan om att 
personen med afasi i en högre grad skulle kunna vara delaktiga i sådant som 
ansvarstagande och beslutsfattande (Paul & Sanders 2010; Brown et al., 2012a). Makar 
ses också som den största stöttepelaren för den insjuknade i områden som rör praktiska 
göromål, kommunikation, känslomässigt samt deltagande i aktiviteter (Brown et al., 
2012a). Författarna menar vidare att man bör se på anhöriga från flera perspektiv. 
Anhöriga kan vara: stöd för personen med afasi; patienter med egna behov av stöd; del 
av en tvåenighet. Som stöd kan den anhöriga vara den person som känner personen med 
afasi bäst och därför vet vad denne behöver. För att kunna fungera som stöd krävs dock 
att den anhörige själv får stöd exempelvis genom tillgång till de kommunikativa verktyg 
som behövs i vardagen med sin anhörige med afasi, men även att anhörig har tillräcklig 
kunskap om afasi.   
 
1.5. Behandling 
Konventionell behandling eller språkträning vid afasi består i att personen med afasi 
tillsammans med logopeden tränar på specifika språkliga förmågor, t.ex. benämning, 
repetition, följa instruktioner eller samtala om ämnen som är intressanta för patienten. 
Det kan även förekomma inslag av kommunikationsträning men detta är ofta inte något 
som är i huvudfokus (Pulvermüller et al., 2001; Albert, 1998). Behandlingsupplägget 
idag kan innebära att logopeden och personen med afasi antingen tränar på de språkliga 
områden där patienten har svårt eller på kompensatoriska strategier för att försöka 
överbygga dessa svårigheter (Ahlsén, 2008; Blom Johansson, Carlsson, Sonnander, 
2011a). Under senare år har det diskuterats huruvida intensiteten av behandling är en 
faktor som påverkar utfallet för återhämtning och ännu finns ingen enighet i frågan. De 
teorierna som finns baseras på meta-analyser där författarna sammanställt en rad studier 
av logopedisk behandling och sedan jämfört utfallet. Brady et al. (2012) rapporterade att 
det inte finns tydliga belägg för att intensiv behandling skulle vara mer effektivt än 
funktionell behandling, dock att det var vanligare att patienter avbröt behandlingen vid 
intensiv behandlingsform. I motsats till detta presenterade Bhogal et al. (2003) att 
intensiv logopedisk behandling genererade högre grad av återhämtning men skillnaden 
mot tidigare studier var att behandlingen utfördes en kortare period, i studien ca 11 vs. 
ca 23 veckor. 
 
1.5.1. Behandling riktad mot anhöriga 
Behandling riktad mot anhöriga består till största delen av ett informationsutbyte där 
logopeden informerar om afasi och anhörig till en person med afasi delar med sig av 
sina upplevelser av afasi. Att anhöriga till personer med afasi möter logoped i närvaro 
av sin anhörig är den klart vanligaste formen av kontakt mellan anhörig och logoped 
(Blom Johansson, Carlsson, Sonnander 2011b). Det finns dock behandlingsformer som 
kan utgöra välbehövliga komplement till denna form av behandling (Michallet, Le 
Dorze & Teatreault, 2001; Howe et al., 2012; Blom Johansson et al., 2012a; Brown et 
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al., 2012a). Den sorts insats som riktas till anhöriga är särskilt viktig då det oftast är 
dessa personer som ska lära sig att hantera den nya situationen. En form av 
anhöriginriktad behandling är en mer interaktionsinriktad sådan (Wilkinson & Wielaert, 
2012). I den sortens behandling kan man träna på strategier för att hantera den nya 
kommunikativa vardagen. Personer med afasi och deras och anhöriga kan lära sig nya 
beteenden, hur man i tal och med hjälp av annan kommunikation, exempelvis 
kroppsspråk, kan möta varandra och försöka bygga upp en fungerande kommunikation. 
Utfallet av en sådan insats bör också vara synlig just i personen med afasis 
vardagskonversationer med de personer som finns i dennes närhet: makar, eventuella 
barn och vänner.  
 
Under framförallt 2000-talet har metoder för kommunikationspartnerträning (KPT) 
utvecklats. Dessa fokuserar på den vardagliga kommunikationen och hur den kan stöttas 
och förbättras för personer med afasi (Kagan & LeBlanc, 2001; Jennische, Blom 
Johansson, Hartelius & Svenson, 2006).  
 
I en översiktsstudie av Simmons-Mackie, Raymer, Armstrong, Holland & Cherney, 
 (2010) jämfördes behandlingar riktade eller delvis riktade mot anhöriga vilka visade att 
KPT ger ett förbättrat deltagande i kommunikationen av anhöriga till personer med 
afasi. Dock, menar granskarna, bör man i en högre grad använda sig av gemensamma 
förfaranden för att i kommande studier kunna utröna vilka de viktigaste faktorerna för 
fungerande KPT är. Studien visade även på brister i information och kunskap om afasi 
hos deltagarna. Faktorer som ålder, socioekonomisk status, utbildning och hur länge 
personen ingått i en tvåenighet med personen med afasi kan enligt författarna vara 
avgörande för utfallet av denna typ av anhöriginriktad behandling.    
 
1.5.2. Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation 

(SPPARC) 
SPPARC (Lock et al., 2001) är en metod som kan användas för att utvärdera vilka 
kommunikativa behov anhörig och personen med afasi har. Utvärderingen baseras på 
samtalsanalyser från videofilmer där anhörig och personen med afasi interagerar i en så 
nära naturlig kommunikation som möjligt. De områden som utvärderas är förmågan att 
reparera missförstånd, turtagning och hur samtalsämnen hanteras. I träningen handlar 
det om att anhörig och personen med afasi ska få insikt i hur kommunikationsmönstren 
ser ut idag och sedan träna på de områden som logopeden bedömt nödvändiga genom 
att spela rollspel och utvärdera sina egna konversationer både utifrån transkriberad text 
och videomaterial. Det är viktigt att målsättningarna är baserade utifrån vad deltagarna 
upplever som svårt eller hinder och därmed i behov av intervention (Lock et al., 2001). 
Ett övergripande mål med SPPARC är att den ökade kunskapen hos anhörig och 
personen med afasi ska förbättra bägges psykiska välbefinnande och gemensamma 
relation (Turner & Whitworth, 2006). 
 
1.5.3. Supported Communication for Adults with Aphasia (SCA™) 
SCA™ är en metod utvecklad av logopeden Aura Kagan vid The Aphasia Institute, 
Toronto, Kanada. Tanken med metoden är att samtalspartnern till en person med afasi är 
en aktiv samtalspartner och fungerar på så sätt som en kommunikativ ramp för personen 
med afasi och skapar kommunikativa möjligheter. Inom SCA™ behöver inte 
samtalspartnern nödvändigt vara relationspartnern utan kan även inkludera andra 
familjemedlemmar, vänner och vårdpersonal. Metoden är tänkt att minska de 
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psykosociala konsekvenserna av afasi och detta sker genom att bägge samtalspartners 
övas i strategier för att överbygga de kommunikativa hinder som finns. Detta sker 
genom att samtalspartnern till personen med afasi använder sig av t.ex. gester, ritar 
bilder, pekar på bilder och skriver stödord. 
Utöver dessa konkreta strategier betonas att den anhöriga ska utnyttja personen med 
afasis reella kompetens. Kagan (1998) menar att den reella kompetensen blir maskerad 
av afasin och det är den anhörigas uppgift att skapa möjlighet att demaskera denna. 
Detta innebär att den anhöriga förtydligar, upprepar och sammanfattar det personen med 
afasi säger. Samtalspartnern ska även se till att personen med afasi förstår det som sägs i 
samtalet och att personen med afasi ges möjlighet att svara (Kagan & LeBlanc 2001; 
Kagan, 1998). Fördelen som Kagan (1998) betonar med SCA™ är att det skapar 
förutsättningar för ett interagerande på ett sätt som påminner om 
vardagskommunikation. 
 
1.5.4. Behandling riktad mot anhöriga – Sverige 
Logopeder i Sverige betonar vikten av att anhöriga är delaktiga i rehabilitering och 
kommunikationsträning, men trots det är sådan träning ovanlig (Blom Johansson, 
Carlsson & Sonnander, 2011b). Bland de faktorer som lett till detta nämns bl.a. brist på 
tid och osäkerhet i tillvägagångssätt när man ska involvera anhöriga i behandling. 
Logopeder träffar anhöriga till afasipatienter, men kontakten består oftast i 
informationsutbyten och endast 17% utför KPT. Bland svenska logopeder är det de med 
längre erfarenhet av att jobba med afasipatienter som i högre grad tenderar att engagera 
sig i samtal med anhöriga samt att utföra KPT. En majoritet av svenska logopeder skulle 
önska att det fanns mer tid till att träffa närstående. Blom Johansson et al. (2012a) 
menar att det utifrån personer med afasi och anhörigas erfarenheter finns behov av KPT 
i Sverige. Författarna föreslår också att anhörigas upplevelser, bland annat av minskad 
meningsfullhet och uppskattning av att kommunicera med personen med afasi, bör få 
logopeder att lägga större vikt vid att förklara vilka rehabiliteringsmöjligheter utöver 
träning av den språkliga förmågan som finns att tillgå inom logopedisk behandling.  
 
1.6. Anhörigas kunskap och förståelse för afasi 

Anhöriga till personer med afasi upplever ofta att man saknar den kunskap man skulle 
önska för att på bästa sätt möta den nya vardagen (Michallet, Le Dorze & Teatreault, 
2001; Paul & Sanders, 2010). Anhöriga efterlyser information om afasi under 
rehabiliteringstiden, när deras anhöriga kommit hem från sjukhusvistelsen och de vill 
även veta mer om vad de kan förvänta sig för framtiden. Men frågor rörande skadans 
konsekvenser och rehabiliteringsprognos förblir obesvarade (Blom Johansson, 2006; 
Michallet, Le Dorze & Teatreault, 2001). Samtidigt ses information som ger förståelse 
för afasi och hur man handskas med de kommunikativa följderna av afasin, som 
nödvändig för att anhöriga ska kunna bibehålla en tillfredställande relation till personen 
med afasi (Michallet, Le Dorze & Teatreault 2001; Manders et al., 2011). Information 
om afasi är också viktig för att det ska finnas realistiska förhoppningar på den 
kommunikativa förmågan och behandlingsresultat (Herrmann & Wallesch, 1989). I 
samband med att de berättar om saknaden av konversationer uttrycker anhöriga också 
ett stort behov av ett effektivare kommunikationssätt med sin anhöriga med afasi 
(Brown et al., 2012; Michallet, Le Dorze & Teatreault 2001). Betydelsen av kunskap 
om afasi exemplifieras av Blom Johanssons et al. (2012a) studie där anhöriga delar med 
sig om tankar och önskemål om ett tydligare tal och ökad koncentration hos personer 
med afasi för att åstadkomma en förbättrad kommunikation. Enligt författarna kan detta 
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visa på anhörigas brist på förståelse för afasi.  Ett annat uttryck för vad brist på kunskap 
om kommunikation kan innebära illustrerar Wilkinson och Wielaert (2012)  som menar 
att anhöriga i högre grad än logopeder tenderar att uppmuntra personer med afasi att 
uttala ord korrekt, vilket leder till att fokus flyttas från ämnet för samtalet till att i högre 
grad handla om att uttala ord på ett korrekt sätt.  
 
Howe et al. (2012) beskriver att anhöriga till personer med afasi ger uttryck för en vilja 
att lära sig att kommunicera med personen med afasi. Anhöriga efterlyser också mer 
kunskap om vad afasi innebär. Vissa av informanterna rapporterade avsaknad av 
information vilket i vissa fall berodde på otillräcklig information från logopeder. Vad 
gäller information finns också önskemål om en anpassad information för dem och 
personen med afasi. Anhöriga efterfrågar information inte bara för sin egen skull, men 
också för att kunna besvara frågor om afasi från släkt och vänner. I studien uttryckte en 
informant att informationen var nödvändig för att “kunna hantera den nya och “helt 
främmande värld” som nu öppnat sig” (Howe et al., 2012, s.517, fritt översatt) 
 
Paul och Sanders (2010) utförde en studie där de kartlade vilken typ av information 
anhöriga till personer med afasi hade tillgått och vilka behov de anhöriga efterfrågade. 
Viktiga aspekter som författarna framhåller var de barriärer som hindrade informationen 
att nå fram till den anhöriga. Bland dessa barriärer nämndes att informationen som 
riktas till personen med afasi och dess partner måste anpassas efter tvåenighetens (båda 
partners) behov, att informationen måste presenteras på olika sätt. Även att 
vårdpersonalen inte förstod vilken sorts information som var efterfrågad från anhöriga 
och personen med afasi identifierades som ett hinder. Författarna fastslog att behoven 
som anhöriga uttryckte var: generell information, kommunikationsstrategier, 
känslomässigt stöd, stöd i hantering av relationer till andra människor och förmedlande 
av hopp. Författarna föreslår vidare testning och forskning kring vilka behov de 
anhöriga och personer med afasi har för att kunna utvärdera riktade insatser. Avent et al. 
(2005) genomförde en studie med fokusgrupper innehållande logopeder, personer med 
afasi samt anhöriga till personer med afasi (familjemedlemmar). Målet var att kartlägga 
vilken typ av information anhöriga behövde från logopeden utifrån tid sedan 
insjuknandet. De teman som framträdde från intervjuerna var:  

• Afasins omvälvande påverkan och bristen på kunskapen om afasi  
• Den emotionella påverkan som afasi medförde i ett längre perspektiv 
• Bristen på hopp överförd till familjemedlemmarna 
• Varierande källor till information om afasi 

Vidare ger Avent et al. (2005) förslag på vilken typ av information som bör ges av 
logopeden vid insjuknandet, när afasibehandlingen inleds samt vid den kroniska fasen. 
En begränsning med detta är att trots att logopeden har riktlinjer att förhålla sig till finns 
det inget som säkerställer att informationen uppfattas av anhörig och hur den mottags. 
Avent et al. (2005) poängterar att deras resultat är att betrakta som preliminära och att 
vidare forskning behöver säkerställa resultaten samt i vilket format informationen 
lämpligast bör presenteras för familjen. Motsvarande riktlinjer saknas än så länge i 
Sverige (Blom Johansson, Carlsson & Sonnander, 2011a).  
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2. Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att skapa item till ett frågeformulär vilka på ett 
tillförlitligt sätt mäter och beskriver anhörigas kunskap och förståelse för afasi.  
 
Frågeställningar: 
1. Kan item utformas på så sätt att de ger riktlinjer för vilken information som 
logopeden bör ge till den anhöriga utifrån dennes individuella kunskap och förståelse 
för afasi?  
 
2. Kan item utformas på så sätt att de ger möjlighet till uppföljning/utvärdering av 
behandlingsinsatser riktade till anhöriga till personer med afasi? 
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3.  Metod 
Metoden är uppdelad i två delar där den första metoddelen innefattar metod för de 
intervjuer som utförts på gruppnivå i så kallade fokusgrupper och den andra delen 
innefattar metoden för utformande av item till det avsedda frågeformuläret. 
 
3.1. Intervjuer 
3.1.1. Deltagare 
Deltagarna i studien var personer med afasi, anhöriga till personer med afasi, samt 
logopeder. Deltagarna i studien hade inom respektive grupp anpassade kriterier för att 
inkluderas i studien. För samtliga fokusgrupper var strävan att få en så jämn 
könsfördelning som möjligt. Logopederna som rekryterades var anställda på ett lasarett 
i Mellansverige. Informanterna till fokusgrupperna med personer med afasi och 
anhöriga rekryterades via två afasiföreningar i Mellansverige. Samtliga grupper 
rekryterades från olika orter för att generera så variationsrik data som möjligt utifrån 
föresatsen att förutsättningarna ekonomiskt och utbildningsmässigt kan skilja sig mellan 
olika landsting (SCB, 2011). Vid samtliga intervjutillfällen upprepades 
informationsbrevet muntligt samt deltagarnas rättigheter. Datainsamling från 
fokusgrupperna medförde särskilda villkor avseende sekretess. Vid varje intervjutillfälle 
enades samtliga deltagare, före beviljat samtycke, att det som framkom under intervjun 
inte skulle föras vidare. Samtliga deltagare i samtliga grupper beviljade muntligt och 
skriftligt samtycke till deltagande innan respektive intervju inleddes. 
 
3.1.1.1 Logopeder 
För logopederna var kriterierna att de skulle vara kliniskt aktiva inom neurologiområdet 
och varit så under två års tid samt en tredjedel av denna aktiva tid ägnat sig åt personer 
med afasi. Denna gränsdragning motiverades med att vi ville ta del av rutiner hos 
logopeder med erfarenhet av afasibehandling. Två logopeder rekryterades till att delta i 
studien och hade vid tillfället för intervjun 16 respektive 15 års yrkeserfarenhet av afasi.  
Logopederna kontaktades via e-post och fick även tillgå informationsbrev (se bilaga E) 
på förhand.  
 
 
Tabell 1 – Deltagare logopeder 

Logoped Ålder År yrkesverksam inom afasi 

A 40 16 

B 59 16 

 
3.1.1.2 Personer med afasi 
För gruppen med personer med afasi var kriterierna att de skulle ha en lindrig-måttlig 
afasi. Den gränsdragningen motiverades mot förutsättning för att kunna delta aktivt i 
gruppsamtal och där kunna dela sina tankar och åsikter. Vi sökte främst personer med 
afasi som följd efter stroke. Den definitionen valdes utifrån rådande praxis inom 
afasistudier (Pulvermüller et al., 2001, Maas et al., 2012, Marcotte et al., 2012, Brown 
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et al., 2012a). För att kunna ta del av även relativt nyinsjuknandes tankar kring 
anhörigas situation, sattes gränsen för insjuknandet till minst sex månader. 
 
Till studien rekryterades fyra personer med afasi. Deltagarna rekryterades genom en 
afasiförening i Mellansverige. Föreningen kontaktades via telefon och besöktes även 
före intervjutillfället av intervjuledarna då informationsbrev tilldelades föreningen. 
Deltagarna utvaldes av kontaktpersonerna på föreningen baserat på tidigare nämnda 
inklusionskriterier. Vidare fick deltagarna tillgå ett skriftligt informationsbrev samt en 
lättläst version med anpassat bildstöd (se bilaga C & D) på förhand, vilka distribuerades 
till deltagarna via föreningen. Vid intervjutillfället upprepades informationsbrevet 
muntligt samt deltagarnas rättigheter. Även ett löfte om sekretess ingicks. Vidare 
beviljade samtliga deltagarna muntligt och skriftligt samtycke till deltagande varpå 
intervjun inleddes. 
 
Tabell 2 – Deltagare personer med afasi 

Logoped Kön År med afasi 

A Man 4 

B Man 5 

C Kvinna 8 

D Man 2 

 
3.1.1.3 Anhöriga till personer med afasi 
För anhöriga till personer med afasi som utgjorde den tredje intervjugruppen var 
kriterierna att de skulle ha minst ett års erfarenhet av afasi, dvs. sedan deras anhöriga 
insjuknat. Denna tid ansåg vi som lämplig då de anhöriga efter ett år troligen har bildat 
sig en uppfattning om hur det är att leva med en person med afasi. Till anhöriga räknade 
vi familj och vänner som har en stor del i personerna med afasis liv och därför har 
reflekterat över skadan och de förändrade förutsättningarna för kommunikation. 
Beträffande erfarenhet av afasi så önskade vi att anhöriggruppen täckte in ett så brett 
spektrum som möjligt vad gällde grad av afasi för att få en bred bild av erfarenheter.  
 
Till studien rekryterades tre personer som var anhöriga till personer med afasi. Samtliga 
av deltagarna var makar till personer med afasi. Deltagarna rekryterades genom en 
afasiförening i Mellansverige. Föreningen kontaktades via telefon och besöktes även av 
intervjuledarna personligen. Deltagarna fick tillgå informationsbrev (se bilaga B) på 
förhand vilka distribuerades till deltagarna via intervjuledarna. Deltagarna utvaldes av 
kontaktperson på föreningen baserat på tidigare nämnda inklusionskriterier. Samtycke 
till att delta lämnades till kontaktpersonen på föreningen för att minska risken att de 
skulle delta i studien till följd av plikt gentemot oss författare. Detta baserat på att de 
anhöriga till personer med afasi hade en bättre etablerad relation till kontaktpersonen på 
föreningen jämfört med oss författare. Vi hade vid denna intervju ett bortfall på en 
person till följd oförutsett arbete. 
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Tabell 3 – Deltagare anhöriga till personer med afasi 

Anhörig Kön Ålder År med pma 
 före afasi 

År med pma  
efter afasi 

A Man 67 25 7 

B Kvinna 72 48 6 

C Kvinna 68 30 16 

 
3.1.2. Procedur 
 
3.1.2.1 Datainsamling 
För insamlandet av datamaterialet använde vi oss av så kallade fokusgrupper. En 
fokusgrupp definieras som en grupp på 3-5 personer som förväntas inneha en särskild 
kunskap inom ett visst område (Streiner & Norman, 2008). Att arbeta med fokusgrupper 
är ett sätt att effektivt täcka in kunskap inom ett område. Denna kvalitativa metod 
ansågs lämplig med avseende på syftet: att skapa item som ska skatta anhörigas kunskap 
och förståelse av afasi. Kvalitativ metod är enligt Langemar (2008) lämpad för att 
undersöka: förståelse av mening, deskription av kvalitativa aspekter, exploration, 
begreppsdefinition och teorigenerering. Den kvalitativa metoden användes för att få en 
djupgående och nyanserad bild av situationen som anhörig till person med afasi 
(Langemar, 2008; Wibeck, 2010; Pearl, Sage & Young, 2011). Inom ramen för denna 
magisteruppsats ansågs en mer omfattande datainsamling tidsmässigt ej genomförbar 
utan att göra avkall på efterföljande analys och rapportering. 
Under intervjutillfällena använde vi oss av en s.k. semistrukturerad intervjumetodik. 
Detta innebar att det i enlighet med praxis (Langemar, 2008; Wibeck, 2010) utformades 
intervjuguider innehållande frågor anpassade efter deltagare i fokusgruppen och de 
teman som skulle kartläggas: anhörigas kunskap om och förståelse för afasi. 
Intervjuguiderna gav oss en ram för samtalet och utvärderades inför intervjuerna av 
aktuell handledare. 
Semistrukturen på intervjuerna tillät oss att vara anpassningsbara till respektive samtals 
utveckling. Vidare tillät det oss att genom följdfrågor anpassa oss till hur diskussionerna 
i respektive fokusgrupp fortlöpte. Lokaler för intervjuerna var stängda och avskilda 
grupp- och konferensrum på de aktuella föreningarna och mottagningen. För att 
underlätta intervjun tilldelades samtliga deltagare i gruppen med personer med afasi 
varsitt skrivblock och varsin penna. En av deltagarna i gruppen med personer med afasi 
hade med sig ett digitalt kommunikationshjälpmedel.  
 
3.1.2.2 Teknisk utrustning 
Intervjuerna spelades in på en digital ljudinspelare. Vid samtliga intervjutillfällen fanns 
två ljudinspelare med, den ena främst som reserv vid eventuella tekniska fel.  
Inspelningarna avidentifierades och förvarades som kodade filer på en säker 
lagringsplats. För analys och transkribering på dator användes mediaspelaren 
QuickTime player 7 samt ordbehandlarna Open Office™ och Google Drive. 
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3.1.3. Analys  
Efter datainsamling transkriberades intervjuerna. Samtliga intervjuer transkriberades 
ordagrant utifrån rådande praxis kring transkription av intervju (Langemar, 2008). 
Transkriptionerna lästes sedan igenom av bägge författarna varpå var och en enskilt 
påbörjade analys av textmassan. Analysen baserades utifrån modell för kvalitativ 
innehållsanalys av Graneheim & Lundman (2004). Analysen gick under arbetets gång 
att härleda genom att texten analyserades och bearbetades radvis steg för steg från 
vänster till högerled i kalkylarks-celler. Löpande under analysarbetet kunde därmed 
systematiken i analyserandet jämföras och diskuterats mellan de bägge författarna. En 
delmängd av den totala textmassan analyserades även av bägge författarna var för sig 
t.o.m. steg 4 i analysen dvs. till och med kodning (se nedan, avsnitt 3.1.3.1.) Efter detta 
jämfördes de bägge resultaten och det konstaterades att analyserna lett fram till snarlika 
kodningar. 
 
Två viktiga begrepp att förtydliga utifrån syftet var kunskap och förståelse. Begreppen 
definierades med utgångspunkt i Walléns (1996) beskrivning av “kvalitativ syn på 
kunskap”. Kunskap definierades i studien som information en person förvärvat och 
baserat på fakta genom logisk slutledning (jmf. Engelskans ”knowledge”). Förståelse 
definierades som den analyserade och tillämpade kunskapen med koppling till empati 
t.ex. förståelsen för en annan människas livssituation (jmf. Engelskans 
”understanding”). Definitionerna var basen för selektering av intervjudata som 
motsvarade dessa begrepp (se punkt 5 nedan under avsnitt 3.1.3.1). När samtliga 
intervjuer utförts och de respektive intervjuerna transkriberats påbörjades en 
analysprocess. 
 
3.1.3.1 Beskrivning av analys 

1. Hela intervjuerna genomlästes minst två gånger, detta för att vi skulle bekanta 
oss med vår “Unit of analysis” - den textmassa som skulle analyseras. 
Genomläsningen gav oss också möjlighet att få en överblick av de olika 
perspektiv som deltagare från de olika grupperna hade på de aktuella 
frågeställningarna. 

2. Texten lästes på nytt och delades nu upp i så kallade “meaning units”. En 
meaning unit är en fras, mening eller ett stycke som anses spegla eller fånga in 
de områden som är av intresse för analysen. I detta stadie gjordes inget urval i 
texten. Den svenska översättningen för detta är meningsbärande enhet. 

3. Nästa steg i analysen var att med egna ord sammanfatta de delar av texten som 
sorterades i föregående steg. Detta steg kallas kondensering och ger 
kondenserade meningsbärande enheter.  

4.  Vidare kodades materialet i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 
Kodningen innebar att texten sammanfattades i kortare form och etiketterades.    

5. Nästa steg var att texten indelades efter tillhörighet i de eftersökta 
innehållsområdena: kunskap om och förståelse för afasi hos anhöriga. 
Motsvarande definieras som “Content area” av Graneheim & Lundman (2004). 
De enheter som inte föll in under dessa två innehållsområden rensades 
systematiskt bort. Efterhand uppstod svårigheter att särskilja information som 
var relevant men ej hade uppenbar tillhörighet till kunskap eller förståelse varför 
även ett tredje innehållsområde tillades. 

6. Vidare kategoriserades samtliga kvarvarande enheter från de tre områdena. 
Kategoriseringen innebar att varje kod indelades efter lämplig tillhörighet vilket 
slutligen ledde fram till sju stycken kategorier, dessa presenteras i Tabell 4. 
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7. Ur de sju kategorierna definierades underkategorier. Antalet underkategorier 
varierade och beroende på datamängd och bredd. Exempel på underkategorier 
till kategorin Kommunikation och anhörigas stöd, är “Bemötande; Anhörigas 
strategier; Anhörigas inställning till språket hos personer med afasi”. Dessa 
underkategorier låg till grund för skapande av item. (För ytterligare beskrivning 
av skapandet av underkategorier och item, se 3.2.2 Procedur). 

 
Tabell 4 Framtagna kategorier 

 

Kategori 
 

Kunskap om afasi Skilja på afasi och strokerelaterade symptom 
Prognos Logopedbehandling 
Kommunikation och anhörigas stöd Roller 
Känslor  

 
Tabell 5 - Exempel på analys utförd från Steg 2 till Steg 7  

2. Meningsbärande enhet 3. Kondenserad 
meningsbärande enhet 

4. Kodning 

Anhörig C: Ja! Och då försöker han 
vara med ändå på något sätt och då 
kan det bli att han säger något som 
inte alls hör dit eller att han, eller att 
han.. 

Anhörig C menar att maken 
försöker delta i samtal men hon 
märker att yttranden kan vara 
irrelevanta 

C: maken försöker delta i 
samtal men yttrandena kan 
vara irrelevanta 

5. Innehållsområde 6. Kategori 7. Underkategori 

 Förståelse Kommunikation och anhörigas 
stöd 

Anhörigs inställning till 
språket hos personer med 
afasi 

 
Tabell 6a- Exempel på analys utförd från Steg 2 till Steg 6  

2. Meningsbärande enhet  3. Kondenserad 
meningsbärande enhet 

4. Kodning 

 Dessutom märker man att många 
anhöriga hänger upp sig på det här 
med träning då. Iallafall minns jag 
att det var så förr när jag jobbade på 
58 att det var så, att de verkligen sa 
så att ” nu måste du träna, nu måste 
du träna..”. Att, bara man tränar så 
blir det bra. 

M tycker att anhöriga har en 
övertro på vad träning kan ge 

Anhöriga har en övertro på 
vad träning kan ge 

5. Innehållsområde 6. Kategori 7. Underkategori 

Kunskap Logopedbehandling och insats Vilken behandling anhörig 
anser som lämplig 
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3.2. Utformning av item 
Item är den engelska beteckningen som innefattar både fråga och påstående (Hansagi & 
Allebeck, 1994). Denna term ansågs lämplig att använda eftersom det slutgiltiga 
resultatet av intervjuerna innefattade både frågor och påståenden.  
 
3.2.1. Urval - Item 
Data som låg till grund för item hämtades från de kategorier och underkategorier vi 
framställde utifrån ovan beskriven analys. I följande avsnitt beskrivs hur innehållet i 
underkategorierna sorterades för att inkludera alla de områden som våra item skulle 
omfatta.  
 
3.2.2. Procedur 
Efter tidigare nämnd analys av intervjuerna (se steg 2-7 ovan) var samtliga data samlade 
i tre separata filer fördelade i kalkylark. I nästa steg sorterades samtliga rader utifrån 
innehåll för att kunna skapa underkategorier. För att förenkla sorteringsprocessen gavs 
varje rad en kommentar. Kommentaren syftade till att ge en idé om vilken information 
ett item baserat på raden borde innefatta. Exempel på kommentarer för olika rader ges i 
Tabell 6b. I Tabell 6c ges exempel på hur rader sorterats till en underkategori. 
 
Tabell 6b - Kategori före sortering 

Kommentarer 

Vad förväntar du dig av träning? Vad vill du att X ska träna på? 
forts. 
 
?behandling Vad kan vardagen ge för information?  
 
logopedisk afasibehandling innebär: ? 
 
"Jag tror att min kunskap kan påverka utformningen/fokus för 
behandling" 
 
Jag upplever dessa saker som något som jag och min anhörig med 
afasi behöver träna mer på 
 
Jag har en idé om vad min anhörig med afasi och jag behöver 

 
Tabell 6c 

Kommentarer !  Underkategorier 

Vilken behandling anhörig anser som lämplig 
Vad vill du att X ska träna på? 
 
Jag har en idé om vad min anhörig med afasi och jag behöver 
 
Jag upplever dessa saker som något som jag och min anhörig med 
afasi behöver träna mer på 

 
Under sorteringsprocessen av underkategorier insåg vi att item som skulle formuleras 
utifrån de olika innehållsområdena kunskap om afasi; förståelse för afasi samt data med 
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oklar tillhörighet, skulle bli snarlika och till viss del överlappa varandra. För att kunna 
skapa item som i enlighet med studiens syfte ”på tillförlitligt sätt mäter och beskriver 
anhörigas kunskap och förståelse för afasi”, beslutade vi i detta stadie att slå samman 
de tre innehållsområdena och genom detta kunna skapa item som skulle kunna täcka in 
all de data vi samlat. 
 
3.2.3. Item 
Två huvudtyper av item skapades, typ A och typ B. Item av typ A är att betrakta som 
kunskaps-item avsedda att mäta kunskap om afasi hos anhöriga till personer med afasi. 
Item av typ A kan användas vid enstaka tillfällen eller som för- och eftertestning i 
samband med logopedisk intervention. Item av typ B är att betrakta som situations- och 
individberoende item vilka syftar till att vara underlag för samtal mellan logoped och 
anhörig.  Typ B-item mäter anhörigas beteende eller förhållningssätt till afasi. Svaren på 
dessa item kan inte betraktas som korrekta eller felaktiga, men kan betraktas som mer 
eller mindre önskvärda i en given situation.  
  
3.2.3.1 Item med en 6-gradig Likert-skala  
En Likert-skala är en bipolär skala där de olika stegen representerar ett omfång mellan 
två extremer. I detta fall var extremerna Instämmer inte alls och Instämmer helt. I 
utformningen av en skala togs hänsyn till Streiner och Normans (2008) förslag i en rad 
aspekter. Författarna menar bland annat att man i utformandet av en bipolär skala bör 
vara försiktig i användandet av ett udda antal alternativ då detta kan ge möjlighet att 
välja ett neutralt alternativ och därigenom inte uttrycka någon åsikt. Hänsyn togs också i 
valet av antal svarsalternativ (mer om detta i 5. Diskussion). 
 
Exempel på ett typ A-item framtaget av aktuell data och representerat i form av en Likert-
skala är:  
 
Item # 4:7 
Med tillräckligt mycket träning kan personer med afasi bli helt återställda. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
Detta exempel har sin grund i insamlad data och föreställningen om att en person med 
afasi kan återfå alla sina språkliga förmågor enbart med hjälp av logopedbehandling. Då 
detta är ett påstående som inte har en vetenskaplig grund är ett önskvärt svar på detta 
“Instämmer inte alls”. Ett sådant svar indikerar att respondenten har kunskap om dessa 
förhållanden. Denna typ av item kan användas exempelvis för att göra mätbara pre- 
post-uppföljningar efter en logopedisk insats. 
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Ett exempel på ett typ B-item på en Likert-skala är: 
Item # 5:28 
Jag för min anhörigas talan i samtal med andra. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
Även detta item har sin grund i data och ger en bild av anhörigas strategi för hur och i 
vilken grad man underlättar kommunikationen för en person med afasi. Vilket svar som 
är önskvärt för detta item beror dock på en rad faktorer: typ av nedsättning av afasi, 
grad av nedsättning av afasi, kunskap om kommunikativt stöd men också personen med 
afasis önskan om stöd i kommunikationen. Detta item och övriga av samma typ bör 
betraktas som Typ B-item. Likaväl kan de dock användas för utvärdering av en 
logopedisk insats där förändringar i önskad riktning är högst patientbundna. 
 
3.2.3.2 Item med flervalsalternativ även kallat “Multiple Choice”.  
Multiple choice innebär slutna frågor vilket kan vara att föredra som svarsmöjlighet i ett 
enkätformulär då öppna frågor tenderar att kräva mer av respondenten (Hansagi & 
Allebeck, 1994). Fördelen med multiple choice är också att svarsalternativen inte 
behöver kortas ned utan kan ha längre förklaringar. Vidare menar Hansagi och Allebeck 
(1994) att slutna frågor minimerar risken för att respondenten svarar slarvigt eller 
godtyckligt då ställningstagande behöver göras gentemot de erbjudna alternativen. 
Beträffande de fasta svarsalternativen rekommenderar författarna att de baseras utifrån 
intervjuer med tilltänkt målgrupp, vilket således är i enlighet med genomförda 
gruppintervjuer. Utifrån de data som framkom i fokusgrupperna var vissa av sådan 
karaktär att de ansågs kunna skattas med multiple choice. Detta baserat på att 
informationsrikedomen i dessa item var så pass stor att en sexgradig skala inte skulle 
göra frågan rättvis. Utöver detta var dessa item även svåra att bedöma ur ett perspektiv 
av mer eller mindre önskvärt svar. Detta exemplifieras nedan. 
 
Ett item med flervalsalternativ kan utformas enligt två grundprinciper: sant/falskt eller 
bästa svar (Case & Swanson, 2003). I detta fall valdes den första metoden, dvs. att 
respondenten är tänkt att markera de alternativ som denne anser stämma överens med 
ett påstående eller en uppfattning. Eftersom hälften av framtagna item är av typ B och 
därmed inte har svarsalternativ som kan bedömas som rätt eller fel har inte en mall likt 
den utformad av Case och Swanson (2003) kunnat följas till punkt och pricka i 
utformandet av våra item.  
 
Ett exempel på ett typ A-item av typen Multiple Choice är: 
Item # 1:14 
Afasi kan innebära: 

Svårigheter att ta till 
sig det andra säger 

Minskad kraft från 
muskulatur för att 

forma orden 

Svårigheter med att 
finna ord Sväljsvårigheter 

Påverkad förmåga 
att uttrycka sig i 

skrift 

! ! ! ! ! 
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I detta exempel finns 3 önskvärda svar. (1,3,5) Övriga alternativ utgörs av i övrigt 
vanligt förekommande påverkan som personer får till följd av stroke, men som särskiljs 
från diagnosen afasi. I utformandet av svarsalternativ för denna typ av item togs hänsyn 
till data från de tre intervjugrupperna samt relevant litteratur inom ämnet. Liksom ett 
typ A-item av typen Likert-skala, kan detta användas för att göra mätbara pre- 
postuppföljningar av en logopedisk insats. 
 
Ett exempel på ett typ B-item av typen Multiple Choice är: 
Item # 4:21 
Med logopedträning behöver vi hjälp med: 
 

Få fram orden Underlätta 
kommunikationen 

Kommunikations- 
hjälpmedel Träna på viktiga ord Träna på att prata 

snabbare 

! ! ! ! ! 
Detta item ger en bild av vad en anhörig till en person med afasi anser att man behöver 
hjälp med. Önskemål är naturligtvis inte mer eller mindre sanna, men alternativen tjänar 
till att ge logopeden information om vad anhörig tycker är viktigt för insatsen. Beroende 
på svar kan logopeden ge information om vad som är möjligt och inte och därmed öka 
den anhöriges kunskap om och förståelse för afasi och sin anhörige.  
 
3.2.4. Etiska överväganden 
Innan studien fick deltagarna information muntligt och skriftligt. I båda intervjuerna 
som inkluderade afasiföreningar så besöktes föreningarna för att på plats informera om 
vår studie. Till de tilltänkta deltagarna distribuerades skriftlig information innehållande 
en beskrivning av syftet med studien, beskrivning av hur deras eventuella deltagande 
skulle se ut samt vad deltagandet i studien skulle innebära med hänsyn till sekretess och 
rättigheter (Se bilaga B, D & E). Till informationen fick deltagarna även en preliminär 
tid för eventuell intervju. Personerna med afasi fick två versioner av informationsbrevet 
med en extra utöver standardutförandet som var en lättläst version med bildstöd. 
Bilderna i den lättlästa versionen utformades med utgångspunkt från Aura Kagans 
bildmaterial (1998) och kompletterades med bilder från clipartstockphoto.com. För att 
anmäla sig för deltagande i studien ombads de kontakta oss eller personal på plats på 
respektive förening. När vi samlat anmälningar från tillräckligt många deltagare 
konfirmerades och koordinerades tidpunkt för intervju. Personuppgifter har hanterats 
konfidentiellt och i samtliga arbetsdokument har försöksdeltagarna avidentifieras. 
Inspelningar av intervjuerna har förvarats på lösenordskyddade servrar till vilka enbart 
författarna av studien haft tillgång. 
 
Deltagarna i studien utsattes inte för några medicinska risker i sitt deltagande. 
Beträffande sekretessen inkluderades det som en del av samtycket varför samtliga 
deltagare i studien godkände att det som framkom i intervjuerna inte fördes vidare. 
Studien var innan utförande godkänd av en lokal etikbedömningsgrupp vid Institutionen 
för Neurovetenskap vid Uppsala Universitet. 
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4. Resultat 
För att skapa en överskådlig uppfattning om kategorierna presenteras de var för sig med 
tillhörande underkategorier. Varje underkategori beskrivs utifrån intervjudata och 
exemplifieras med ett item från samma underkategori. Även exempel på intervjudata 
ges. Samtliga item finns samlade i bilagorna A1-7 där de är indelade efter kategori och 
underkategori. Nedan följer en tabell på de kategorier och underkategorier som 
intervjuerna resulterade i. 
 

Underkategori Kategori 

Orsak till afasi 
Förmågor som afasi påverkar 
Personer med afasis förmåga att prestera 
Anhörigas bedömning 
Mottaglighet 

Kunskap om afasi 

Situationsförståelse 
Påverkan av medicin 
Afasi kontra annan påverkan 

Skilja på afasi och strokerelaterade symptom 

Prognosen 
Att se framsteg i detaljer 
Förväntningar 
Prognos och insats 

Prognos 
 

Logopedens roll 
Testning 
Vad behandling kan ge 
Vad behandling kan vara 
Motivation 
Vilken träning anhöriga anser som lämplig 
Afasin ej prioriterad 

Logopedbehandling och insats 

Förståelse för vad kommunikation kan vara 
Olika samtalspartner och situationer 
Bemötande 
Anhörigs inställning till personer med afasis språk 
Faktorer som underlättar eller försvårar för en person 
med afasi 
Anhörigas strategier 
Strategier för samtal 
Anhörigs ambition att förstå personer med afasi 
Hjälpmedel som kommunikationsstöd 
Sociala kontakter 

Kommunikation och anhörigas stöd 

Vilket ansvar anhöriga tar för personer med afasis 
kommunikation 
Motivation 

Roller 

Anhörigas tolkning av personer med afasis känslor 
Anhörigas känslor inför afasi och personer med afasi 
Känslor inför att ställa svåra frågor 
Personer med afasis självbild 

Känslor 
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De item som är markerade med * är av Typ A. Önskvärda svar är markerade med grå 
bakgrundsfyllning. Samma typ av färgmarkering används i itemlistan (se bilagorna A1-
7). 
De item som ej är färgmarkerade är av Typ B där önskvärt svar är individ- och 
situationsberoende. 
  
4.1. Kunskap om afasi 
Genomgående från samtliga intervjuer var diskussioner som berörde afasi ur en mängd 
perspektiv. Från anhörigs sida framkom yttranden som visade på osäkerhet inför 
begreppet afasi. Osäkerheten manifesterades dels i skadans påverkan på personen med 
afasi men också i vad afasi innebär för svårigheter inom olika förmågor i stort. Samtliga 
anhöriga till personer med afasi var främmande inför begreppet afasi innan deras 
anhöriga insjuknat. Från logopedintervjun redogörs tankar om vilken information de 
upplevde som viktigast för anhöriga. Vidare nämndes även vikten för logopeder att dels 
vara tydlig med informationen som riktas till anhöriga men också förutsättningar för att 
anhöriga ska vara förmögna att ta emot och förstå informationen. 
Vid intervjun med personer med afasi blev det naturligt att informanterna beskrev afasi 
utifrån de egna svårigheterna vilket adderade perspektiv i hur afasin ter sig i vardagen. 
 
4.1.1. Orsak till afasi 
Inom denna underkategori uttryckte logopeder att orsaken var något som gicks igenom 
hastigt för att undvika vidare frågor. Samtidigt upplevde logopederna att anhöriga sällan 
frågade om orsaken till skadan, eller överhuvudtaget ställde frågor till logopeden. 
Vidare beskrev gruppen med personer med afasi att svårigheterna att prata var det som 
associerades till afasin och tillskrev resten av svårigheterna till stroke. Avslutningsvis 
hade underkategorin också sin grund i anhörigs osäkerhet kring vad afasin är och 
svårigheten att urskilja denna från övrig påverkan på t.ex. ett tidigt stadium. Anhöriga 
konstaterade även skillnaden i symptom mellan deras anhöriga med afasi utifrån 
aspekter som talförmåga och grad av språkliga svårigheter. 
 

Anhörig C: ”Det var nog mer att han var ju också svårt skadad vad gäller 
talet.. så. Det dröjde ett tag innan han var så pass att man kunde prata 
med honom, eller att.. han var ju sjuk. Han var väldigt, väldigt sjuk helt 
enkelt. Ja, så det kan ju vara också att det dröjde just därför att det 
kanske inte var aktuellt förrän man kunde se mycket. Man märkte ju att 
han var tyst och så”. 

 
#1:1 Jag vet varför stroke kan leda till afasi: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.1.2. Förmågor som afasi påverkar 
Underkategorin har sin grund framförallt i logoped- och anhörigintervjuerna. 
Logopederna beskrev vad anhöriga brukar berätta. Berättelserna vittnade om anhörigas 
osäkerhet över vad afasin hade för inverkan på personen i stort. Anhöriga upplevdes 
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inte ställa frågor rakt ut, istället fick logopederna ofta lyssna till berättelser som implicit 
avsåg något anhöriga undrade över. Vidare beskrev logopederna även vikten av att 
stötta anhöriga genom att bekräfta deras berättelser och förklara de osäkerheter som 
framkom. Logopederna berättade också om att anhöriga kunde ha uppfattningen att 
personen med afasi var lat som inte ville träna och inte ansträngde sig tillräckligt. 
Anhöriga bekräftade bilden logopederna uttryckte kring osäkerheten om afasins 
inverkan. Detta speglades sig dels i deras intervju genom deras svar på intervjufrågorna 
men även att de själva började ställa frågor kring området t.ex. om påverkad hörsel och 
minne. 
 

Logoped A: ”Varför funkar det inte med ironi här? Därför att det är 
tillräckligt svårt att förstå det raka meddelandet, och man lägger allt 
krut där. Jaha, men har man tappat sin humor då? Nej, men man kan 
inte ta in det riktigt”. 

 
 
#1:8 *Afasi kan innebära: 

Svårigheter att 
uppfatta språk/ord 

Problem med 
balansen 

Påverkad 
skrivförmåga 

Påverkad förmåga 
att följa med i 

samtal 
Sömnsvårigheter 

 

! ! ! ! ! 
 
4.1.3. Personer med afasis förmåga att prestera 
Denna underkategorin var representerad hos samtliga grupper. I intervjun berättade 
anhöriga hur de dels märkte ett skifte i förmågan att prestera hos personerna med afasi. 
Anhöriga berättade också hur de uppmanade deras anhöriga med afasi att koncentrera 
sig, lyssna ordentligt och vara mer uppmärksamma. Personerna med afasi pratade om 
variationen i förmågan och önskan om förståelse för att tankebanorna var förändrade 
vilket upplevdes bestämma förutsättningarna för deras prestation. Logopederna var även 
inne på detta likt förra kategorin om hur anhöriga upplever personerna med afasis insats 
som begränsad av inställningen och karaktären snarare än förutsättningarna utifrån 
skadan. 
 

Anhörig C: “Ibland kan jag höra att om han träffar läkaren att han 
liksom skärper till sig när läkaren frågar någonting så kan det faktiskt 
komma en hel mening”. 

 
Logoped B: “Att det (prestationen) har lite med karaktären att göra och: 
’hon skulle kunna göra mera hon bjuder inte till, anstränger sig inte 
riktigt så mycket, hon tränar, hon håller inte på och tränar... och jag får 
göra allting’, sånna frågor tycker jag får rätt ofta”. 

 
Person med afasi D: “Och sen måste man ju räkna med att, efter ett tag 
tröttnar man, för att hjärnan orkar inte med på något sätt..Och sen kan 
man inte tänka på någonting, det blir bara tomt va..”. 
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#1:25 *Jag tror att min anhöriga med afasi kan förstå mer av vad jag säger bara genom 
att lyssna ordentligt: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
 
4.1.4. Anhörigas bedömning 
Denna underkategori framkom genom anhörigas berättande om förmågan att kunna 
bedöma vilka svårigheter deras anhöriga med afasi hade. Anhöriga uttryckte detta som 
något som var lätt att bedöma. Samtliga anhöriga hade tydliga bilder av vilka 
svårigheter som var framträdande hos deras anhöriga med afasi. Logopederna menade 
att anhöriga kunde uttrycka förutfattade meningar om de anhöriga som de baserat på 
information de funnit på egen hand eller dragit egna slutsatser. De förutfattade 
meningarna brukade framförallt framkomma efter den akuta fasen i t.ex. telefonsamtal 
med anhörig till personer med afasi. Logopederna ställde sig även frågande till var 
anhöriga söker och hittar information. 
 

Anhörig A: “men det är väl rätt man ser rätt så fort att det är något 
som inte fungerar och så det går ju snabbt att göra en diagnos att det 
blir svårt att konversera så att...” 

 
#1:28 Utifrån vad jag ser i vardagen vet jag vilka språkliga svårigheter min anhörig med 
afasi har. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.1.5. Mottaglighet 
Mottaglighet var något som logopederna återkom till vid flera tillfällen under intervjun. 
Detta beskrevs som en avgörande faktor som spelade in oavsett hur tydlig logopeden 
var med sin riktade sin information till den anhörige. Logopederna uttryckte det som 
viktigt att upprepa samma information och på olika sätt för att öka möjligheten att nå 
fram till anhöriga. 
 

Logoped B: ”…och den förmåga som personen har att ta emot det 
i just det skedet, du kan vara hur tydlig du vill, det vill jag 
verkligen säga, men det finns inte riktigt förutsättningarna för att 
ta emot det just då. I alla fall inte delar av det”. 
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#1:33 Jag upplever mig kunna ta till mig informationen om afasi: 
Instämmer inte 

alls 
Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.2. Skilja på afasi och strokerelaterade symptom 
Att särskilja afasi från annat var något som alla tre intervjugrupper nämnde som viktigt 
och svårt. Logopederna berättade att anhöriga kan i samtal med logoped vilja säkerställa 
att deras anhöriga med afasi var kognitivt intakta då det hos anhöriga förekommit tankar 
om bl.a. demens. Vidare nämndes även svårigheten att urskilja afasin hos de patienter 
som hade mer omfattande svårigheter. 
Personerna med afasi pratade om de kognitiva förändringarna och hur det påverkar 
vardagslivet, att tankebanorna förändrats sedan stroken men även svårigheter med att 
genomföra och påbörja aktiviteter. 
Anhöriga nämnde även hur andra skador och tillstånd påverkade förmågan och 
förutsättningarna för att kommunicera. I detta inrymdes frågor gällande epilepsi, 
medicinering av epilepsi och dess språkliga påverkan. 
 
4.2.1. Situationsförståelse 
Logopederna menade i deras intervju att situationsförståelsen var något som ofta 
förvirrade anhöriga. Dels för att det var något som inte gav något synligt intryck att ta 
fasta på men också utifrån att personer med afasi kunde agera helt adekvat utifrån 
sammanhanget. Utöver detta berättade logopederna att personalen på sjukhuset ofta 
refererade situationsförståelse som en generell förståelse. Detta, menade logopederna i 
sin tur, gjorde att logopedens version av kommunikationen som betydligt dystrare mot 
hur övrig vårdpersonal menade hur kommunikationen fungerade. 
 

Logoped B: “Vi har ett exempel på det just nu: en herre som har väldigt 
grava impressiva svårigheter, men som har en fantastisk 
situationsförståelse och i terapin, i behandlingen när man pratar om 
vissa saker så fungerar det ofta bra. Då syns inte de här impressiva 
svårigheterna”. 

 
#2:1 *En person med afasi som har både svårt att tala och förstå språk, kan ändå verka 
som att den förstår det som sägs i ett samtal. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.2.2. Påverkan av medicin 
Detta var något som anhöriga kom att prata om under intervjun. Detta framförallt i 
relation till att två av deltagarna i anhörig intervjun hade anhöriga som även hade 
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epilepsi utöver afasi. Att språket påverkades av medicineringen kopplades genom 
tröttheten som medicinen genererade. 
 

Anhörig B: ”Men nu har vi bytt medicin och nu har han blivit lite 
piggare. han var väldigt trött av medicinen han fick men ja talet är ju 
svårt då”. 

 
# 2:3 *Jag tror att medicin kan påverka graden av afasi hos en person med afasi. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.2.3. Afasi kontra annan påverkan 
Det var under detta delområde som logopederna diskuterade anhörigas försök att 
säkerställa att deras anhöriga med afasi är kognitivt intakta. Detta säkerställande yttrar 
sig genom att frågorna om personer med afasis kognitiva status ofta förtäcks i 
berättelser från anhöriga om vad personen med afasi klarar av respektive inte klarar av 
för att sedan invänta bekräftelse från logopeden. I intervjun med personer med afasi så 
kom det att handla mycket om andra kognitiva svårigheter i vardagen som skadan 
medfört. I detta inrymdes humörförändringar, svårigheter att sortera information, 
bristande initiativförmåga och att sättet att tänka på hade förändrats. 
 

Logoped B: “Jag tycker att det är viktigt eftersom det ofta förväxlas 
utav de anhöriga som tror att deras gubbe blivit dement när han säger 
att han är 29 år fast han är 79 fast egentligen är det bara att ett fel som 
gör att han inte kan säga 79, utan han säger 29”. 

 
Person med afasi D: “Det är som det här, när jag säger att jag ska göra 
någonting, då kan man gå och ställa sig och så.. kan jag liksom inte 
veta. Då vet jag inte.. vad ska jag göra?”. 

 
#2:5 *Förvirring liknande den vid demens är en del av afasi 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
   lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.3. Prognos 
Detta område innefattar det material som kom att handla om prognosen för afasi. För 
anhöriga handlade prognos mycket om förväntningar. Tankarna rörde dels tidigare 
förväntningar med också förväntningarnas ursprung. Anhöriga uttryckte besvikelse över 
att förväntningar inte hade infriats. Anhöriga uttryckte även att de inte upplevde sig fått 
någon prognos presenterad för sig eller om så skett, så på ett diffust sätt. Logopederna 
nämnde svårigheterna i att bedöma afasi och den dystra utsikten som afasiprognosen 
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medförde. Svårigheten att bedöma åsyftade stabiliseringen av afasin och hur svårt det 
var att utifrån ett tidigt skede ge någon prognos alls. Logopederna kom också att prata 
om svårigheten i att förmedla afasiprognosen. Logopederna uttryckte det som tufft 
besked och uttryckte vikten av att inge hopp hos de anhöriga vilket logopederna menade 
lätt resulterade i missförstånd. Logopederna antog att hoppet stärktes i känslan av att 
vårdinsatsen bestod av träning då detta ingav känsla på att det åtgärdades. Personerna 
med afasi pratade om hur förbättringarna sker stegvis och hur förbättringen upplevdes 
ske i långsam takt. 
 
4.3.1. Prognosen 
Underkategorin var nödvändig då samtliga intervjugrupper nämnde detta. Logopederna 
menade att många anhöriga fortfarande hoppades att deras anhöriga med afasi skulle bli 
frisk från sin afasi och uttryckte samtidigt att det var svårt att presentera en prognos 
eftersom den varierade mycket. 
 

Logoped B: “Så att, men ofta säger man lite svepande att det kommer att 
bli bättre, och de hör ju bättre, och sen ”bra”. 

 
Logoped B: “Det är ju många som har en global afasi då, direkt efter 
insjuknandet, men som sen efter ett tag får en annan profil på sina 
svårigheter också.. Så att det finns ju en anledning att vänta lite också, 
man vet ju inte riktigt var det tar vägen: det finns ju en spontanförbättring 
som man också ska väga in i det där. Att det kan ju faktiskt förbättras av 
sig själv”. 

 
Hos de anhöriga saknades kunskaper om hur en afasiprognos såg ut och man uttryckte 
upplevelser av att afasin försämrats med tiden. Önskan uttrycktes även om att ha fått en 
prognos överhuvudtaget. Anhöriga återgav också att bilden av prognosen inte varit 
tydlig för dem. Men även det logopederna uttryckt: att prognosen ofta nämns svepande, 
var något som de anhöriga själva uttryckte. 
 

Anhörig B: “Nej man trodde väl att det skulle ändra sig, att de skulle bli 
bättre va”. 

 
Anhörig C: “Men...ja... men jag tror... inte de sa just så mycket om 
prognoser utan det tror jag han sa lite diffust och vad det skulle kunna 
tänkas bli”. 
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#3:1 *En afasiprognos är: 

Ett statiskt tillstånd Beroende av grad av 
rörelsenedsättning 

Beroende av tid 
sedan insjuknandet 

Liknande för alla Säkrare efter 
3 månader 

! ! ! ! ! 
 
4.3.2. Att se framsteg i detaljer 
Logopederna berättade i intervjun att anhöriga kunde ta fasta på små händelser och 
uppfatta dessa som tecken på framsteg. Exempel på detta var att personen med afasi 
uttryckt nya ord. Logopederna förklarade att det i vissa fall handlade om eftersägningar 
och i andra fall kunde innebära att personen med afasi inte sagt något explicit utan 
istället pekat på ett föremål. Dessa upplevda framsteg kunde av anhöriga användas som 
argument för att logopedbehandlingen skulle återupptas eller fortsätta. 
 
#3:6 *Oväntade ord och fraser är ett tecken på tillfrisknande från afasin: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.3.3. Förväntningar 
Anhörigas förväntningar på prognosen återspeglades i intervjun i några olika 
uppfattningar. Det visade sig bottna dels i uppfattningen om att det skulle blivit helt bra 
men också att det skulle förbättrats mer än vad som faktiskt skett. 
 

Anhörig C: “De måste ha sagt någonting om att det skulle bli 
bättre för jag trodde att det skulle bli det och sen så sen eh... 
kanske inte bra, det har jag aldrig trott, men bättre...”. 

 
Logopederna diskuterar även detta område och menar på att alla anhöriga har någon 
form av förväntningar men med variation i hur dessa förväntningar och förhoppningar 
ser ut. Logopeden i exemplet nedan konstaterade att realismen i förhoppningarna 
kopplades till förnuftsmässig insikt. Detta reflekterar i sin tur tillbaka till det tidigare 
området mottaglighet. 
 

Logoped B: “Men att det finns någon förhoppning som är mer eller 
mindre förnuftsunderbyggd, så är det ju för nästan alla tror jag”. 
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#3:7 Jag tror att min anhörig kommer bli fri från sin afasi: 
Instämmer inte 

alls 
Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.3.4. Prognos och insats 
Det sista området inom prognos handlade om insatsen riktad till personer med afasi. 
Anhöriga hade fått uppfattningen att det inte tjänade någonting till att träna. Anhöriga 
hade även fått höra att insatsen för deras anhöriga med afasi var tvungen att avbrytas till 
följd av att andra mer nyligen insjuknade behövde vården bättre. Logopederna 
omnämnde även detta område i relation till behandlingen och utlovad behandling, vilket 
följer senare under frågeområdet “Logopedbehandling och träning” 
 

Anhörig B: “Det liksom låter ju som ... när, när det gått så här långt då 
är det inte mycket att göra liksom lite nästan sådär”. 

 
Logoped A: “...för vi har ju en viss resurs och om det då helt plötsligt 
dyker upp en annan klient som har ett väldigt stort behov så kan det 
hända att vi inte riktigt kan leva upp till det antalet gånger vi kommer 
träffas”. 

 
#3:10 Jag tror att vården riktad till min anhörig påverkas av hur länge sedan han/hon 
insjuknade. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.4. Logopedbehandling och insats 
Under analys och kategorisering av data var logopedisk behandling och tankar kring 
träning något som samtliga grupper återkom till vid upprepade tillfällen. Hos anhöriga 
till personer med afasi lyftes många tankar kring behandlingen, och av data kan man 
utläsa att anhöriga många gånger är osäkra på vad en logopedisk behandling kan bestå 
av varför personer med afasi tränar på särskilda saker hos logopeden. Frågor ställdes 
även om vad som skulle vara alternativ till den träning de mött i kontakt med vård och 
på logopedmottagningar. 
Även logopederna pratade mycket om behandling och fokus låg många gånger på de 
förväntningar de upplevde att anhöriga har på logopedbehandling. Man ansåg att falska 
förväntningar kunde stå i vägen för träning och förståelse för denna, samt att det många 
gånger fanns ett avstånd mellan anhörigas och logopedens syn på och mål med träning. 
Gruppen personer med afasi delade med sig av erfarenheter av logopedisk behandling 
och lyfte under intervjun även fram olika former av behandling, såsom deltagande i 
afasikurser på särskilda orter, som exempel på sådant de upplevt som givande. 
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4.4.1. Logopedens roll 
Logopederna som intervjuades berättade att de upplevt att anhöriga kan vara osäkra på 
vad logopeden har för uppgift när de kommer till mottagningen tillsammans med sina 
anhöriga med afasi. I vissa fall måste logopeder förklara att behandlingen inte har med 
knän att göra, och informanterna menar att det vanligaste är att anhöriga inte vet varför 
de kommit till logopeden. Logopederna uttryckte även att det fanns vissa svårigheter i 
avgränsningen av logopedrollen och förklarade att det ibland, när besök till stor del 
upptas av anhörigas känslor inför den nya situationen och vad det medfört för livet, kan 
vara viktigt att understryka att logopeden inte är kurator eller psykolog. Hos de anhöriga 
till personer med afasi fanns en osäkerhet kring vad logopedens uppgifter faktiskt består 
är. I vissa fall grundades okunskapen på avsaknad av erfarenhet av insatser och det 
visade sig att de anhöriga under loppet av intervjun fick ny kunskap om vad en logoped 
har för arbetsuppgifter: 
 

Anhörig C: “Jaha du menar att någon, att de skulle ha utvärderat 
 hur vi pratade?”. 
R: “Ja”. 
Anhörig C: “Det har jag aldrig fått någon kommentar om … “. 

 
#4:1 *Det här kan jag och min anhörig få hjälp med hos logoped: 

Träna språkliga 
förmågor 

Information om 
afasi 

Kommunikations- 
träning 

Knäproblem Utprovning av 
kommunikations- 

hjälpmedel 

! ! ! ! ! 
 
 
 
4.4.2. Testning 
Anhöriggruppen uttryckte en brist på kunskap om vad det egentligen är logopeden mäter med 
de test som personer med afasi utför i samband med behandling. En av informanterna 
resonerade kring vad logopeden egentligen kunnat se med hjälp av testet, och om det var 
något som gjorde att deras bild av vilka framsteg den anhöriga med afasi gjort skiljde sig från 
varandra. Även frågor kring tidsperiod mellan testtillfällen ställdes. Logopederna framförde 
åsikter om att kunskap om testen och uppföljning av dessa kunde ge en bättre förståelse för 
hur logopedbehandlingen läggs upp. 
 
#4:5 *Logopedens tester mäter t.ex.: 

Ordförrådet Hur snabbt en 
person med afasi 

kommer 
tillgodogöra sig sin 

träning 

Hur ofta man säger 
fel ord 

Förmågan att ta 
fram ord 

Hur mycket språket 
varierar över dagen 

! ! ! ! ! 
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4.4.3. Vad behandling kan ge 
Ett av de områden som de intervjuade logopederna lade störst tonvikt vid var vilken 
inställning och kunskap anhöriga till personer med afasi har till logopedisk behandling. 
Informanterna betonade det viktiga i att anhöriga förstår att träning och behandling 
normalt inte har som mål att leda till en “botad” afasi. Informanterna menade att så 
länge den tanken finns kvar hos anhörig kan det vara svårt både för logopeden att 
motivera en viss sorts behandling och även för anhöriga att vara motiverade att hjälpa 
sina anhöriga med afasi i träningen. Logopederna framhöll också vikten av förståelsen 
för att behandlingen hos logoped bara utgör en liten del av den insats som krävs av 
personer med afasi och anhöriga för att man ska nå framsteg i kommunikationen. 
I linje med vad logopederna förmedlade visade anhöriga en osäkerhet på vad man kunde 
åstadkomma med afasibehandling. Att träna på språkljud som saknas eller om förmågan 
att “få ut det han menar” var saker som togs upp som önskvärda effekter av träning. 
 

Anhörig B: “Det jag tycker är svårt det är att veta just det hära, han får ju 
inte fram det han vill sa sagt, det blir svårt också att få hjälp med sånt för 
det är ju någonting här uppe och så som.. Som ska ut. Det vet jag inte om 
logopeden hon… kan hjälpa med sånt”. 

 
#4:8 *Jag tror att det krävs omfattande logopedträning för att min anhörig ska bli frisk 
från afasi. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
 
4.4.4. Vad behandling kan vara 
I likhet med den osäkra bilden av vad logopedbehandling kan ge för effekter visade 
anhöriga till personer med afasi en osäkerhet om vad den logopediska insatsen kan bestå 
av. 
Logopederna förklarade att det finns en bild av att språkträningen ska kunna bedrivas på 
samma sätt som övrig vård på sjukhuset och att detta gav minskad förståelse för vad 
logopedbehandling kan vara. En av informanterna påpekade att logopedisk insats kan 
vara annat än ren språkträning. Man ville även förtydliga att upplägg för 
afasibehandling kan bero på många faktorer, och att det i vissa fall kan vara lämpligt att 
avbryta behandling för att minska belastningen på patienten eller för att en viss sorts 
träning faktiskt inte leder någon vart. Informanterna poängterade även 
informationsutbyte som en viktig del i behandling; anhöriga och logoped bör dela med 
sig av erfarenheter för att på bästa sätt kunna anpassa insatsen efter de behov som 
personen med afasi har. 
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#4:13 *Det här tror jag att en person med afasi kan träna hos logoped: 
                                                                                      

Läsförmåga Talförmåga Uttal Träna på att prata 
snabbare 

Träna på att andas 
rätt 

! ! ! ! ! 
 
4.4.5. Motivation 
Informanterna i gruppen logopeder förklarade vilken betydelse motivation till träning 
har för behandlingsupplägget och att man i fall där man ser att patienten med afasi inte 
är motiverad brukar avbryta eller avvakta med träning. Man berättade också om 
situationer där anhöriga till personer med afasi tydligt varit den drivande kraften bakom 
träningen och att det kunde orsaka svårigheter då vilken åsikt personen med afasi hade i 
frågan kunde vara svår att få klar för sig. 
 
#4:18 Jag tror min anhörig är motiverad att träna: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.4.6. Vilken träning anhörig anser som lämplig 
Hos gruppen med anhöriga framkom önskemål om träning av språkliga förmågor. En 
informant underströk vikten av språklig träning med motiveringen att man lättare kan 
anpassa sig till fysiska handikapp. Önskemål om mer träning fanns i detta fall kvar efter 
mer än 16 år sedan den anhöriges insjuknande. 
Logopederna berättade att många anhöriga till personer med afasi har en idé om vad och 
hur mycket personer med afasi behöver träna. Man upplevde också att anhöriga kan ha 
svårt att se kopplingen mellan vardagslivet med sin anhöriga med afasi och den insats 
som logopeden anser som lämplig. 
 
#4:21 Med logopedträning behöver vi hjälp med: 
 

Få fram orden Hjälp för att 
underlätta 

kommunikationen 

Kommunikations- 
hjälpmedel 

Träna på viktiga ord Träna på att prata 
snabbare 

! ! ! ! ! 
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4.5. Kommunikation och anhörigs stöd 
I intervjuerna i de olika grupperna stod frågor om vad man kan göra för att stötta 
personer med afasi i kommunikationen ut som bland de mest diskuterade. Gruppen med 
afasi delade med sig av sina erfarenheter av afasin och berättade om vad som underlättar 
och försvårar kommunikationen med andra. Bland de saker man ville lyfta fram fanns 
betydelsen av bemötande för att möjliggöra kommunikation och vilka situationer de 
upplevde som särskilt svåra. 
Anhöriga till personer med afasi delade med sig av tankar och frågor kring hur man gör 
för att hjälpa den anhöriga i vardagen. Informanterna gav uttryck för sin syn på vad som 
underlättar för personerna med afasi i fråga om förhållningssätt, att vissa situationer 
verkar underlätta kommunikationen och hur de ser på de försök att delta i samtal som 
personerna med afasi gör. Andra saker som kom upp under intervjun med gruppen 
anhöriga var deras syn på kommunikationshjälpmedel, betydelsen av sociala kontakter 
och i vilken grad man styr över sin anhöriga med afasi i samtal med andra. 
Logopederna betonade under intervjun vikten av att förstå vad kommunikation kan 
vara. Man uttryckte tankar om att kunskapen om detta var av stor vikt och att anhöriga 
tenderar att fokusera på verbala uttryck i sina mått på framsteg i personen med afasis 
kommunikation. I ett relaterat ämne framhöll logopederna vikten av förståelse för de 
nya förutsättningarna för personen med afasi, inte minst för att anhöriga själva ska 
acceptera att total förståelse med sin anhöriga med afasi kanske inte längre är möjlig. 
Informanterna i gruppen logopeder talade även om anhörigas inställning till 
kommunikationshjälpmedel och vad man som logoped kan göra för att främja 
användandet av dessa. 
 
4.5.1. Förståelse för vad kommunikation kan vara 
I intervjuerna lyfte logopederna fram kunskap om vad kommunikation kan vara som en 
förutsättning för vidare förståelse för den logopediska insatsen och i och med detta en 
ökad förståelse för hur behandling kan utformas. Man menade att anhöriga ofta 
fokuserar på yttranden som personen med afasi producerar och ser dessa som en viktig 
grund för behandling, och att de i och med detta bortser från andra signaler och sätt att 
förmedla sig som personen med afasi troligen använder sig av. En ökad kunskap om 
kommunikation och dess bredd ansågs således vara en viktig faktor för anhörigas 
förutsättningar för att stötta sina anhöriga med afasi. 
 
# 5:1 Man kan kommunicera genom: 

Skrift Tankar Kroppsspråk Beröring Blickar 

! ! ! ! ! 
 
4.5.2. Olika samtalspartner och situationer 
Samtliga grupper berörde i någon mån frågan om vilken betydelse samtalspartner och 
situationer har för en person med afasis förståelse och förmåga att kommunicera. 
Anhöriga menade att de observerat att deras anhöriga med afasi hade olika lätt att prata 
med olika personer. Två av informanterna berättade om episoder där de förvånats över 
sina anhörigas förmåga att uttrycka sig. Man resonerade kring vad mötet med en ny 
person och de stimuli som det innebär skulle kunna medföra för personer med afasis tal. 
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Deltagare i gruppen personer med afasi underströk detta med uttalanden om att vissa 
personer inte verkar förstå att anpassning kan vara nödvändig i samtal. 
Logopederna berättade även de om vilken skillnad en samtalspartner kunde göra för 
personer med afasis språk, och att de ofta upplevt att patienter pratat olika med dem och 
anhöriga. 
 
#5:4 En person med afasi kommunicerar alltid lika bra oberoende av samtalspartner. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.5.3. Bemötande 
Informanterna i gruppen anhöriga delade med sig av tankar om hur man på bästa sätt 
bemöter en person med afasi. Någon i gruppen hade läst att det är viktigt att vara 
tålmodig, lugn och inte bli frustrerad i kommunikationen med sin anhöriga med afasi. I 
gruppen personer med afasi framkom att kommunikation med vissa personer bröt 
samman eller helt uteblev till följd av en överdriven förändring i förhållningssätt. 
 

Person med afasi C:”Jag var med om något sånt där för en månad sedan. 
Då träffade jag en tjej, hon är lika gammal som mig. Och jag har inte 
träffat henne på jättelänge.:”.  
 

- ”Hallå, XX!”.  
- ”Ja, jag ser dig...” 
-  ”Hör du mig?” 

 
”…att jag stod kvar..”.  

 
 
#5:8 För att underlätta min anhörigas språk är det viktigt att jag är vänlig. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.5.4. Anhörigs inställning till språket hos personer med afasi 
Under samtalet i gruppen med anhöriga var personer med afasis språk och yttranden 
något som flera gånger togs upp till diskussion. Hos anhöriga fanns en bild av att 
personer med afasi ibland handlade irrationellt då de exempelvis använde sig av 
yttranden i sammanhang där dessa egentligen inte passade in. En informant sade sig 
kunna uppleva sin anhöriges deltagande som okontrollerat. 
 

Anhörig C:“Han kastar sig ut på djupt vatten för att få vara med, det är 
lite desperation över det kan man ju säga”. 
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Logopederna berörde också ämnet och menade att anhöriga behöver förstå de nya 
förutsättningarna som gäller för personer med afasi för att kunna stötta dem. 
 
#5:11 Det händer att min anhöriga med afasi säger saker i fel sammanhang. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.5.5. Faktorer som underlättar eller försvårar för en person med afasi 
Gruppen personer med afasi bidrog i samtalet till mycket data som handlade om vad de 
tyckte var viktigt för anhöriga att veta för att kunna underlätta kommunikationen med 
en person med afasi. Deltagarna beskrev att saker som att tala en i taget och att 
samtalspartners försöker att hålla sig till ämnet är sådant som hjälper dem i vardagen. 
Annat som tog upp av personerna med afasi var ett lugnt taltempo och anpassning av 
text för att underlätta läsande. 
 
#5:14 Det här kan man göra för att underlätta kommunikationen för en person med 
afasi. 

Tala en i taget Snabbt taltempo Korta yttranden Tala med stark röst Hålla sig till ämnet 

! ! ! ! ! 
 
4.5.6. Anhörigas strategier 
De anhöriga till personer med afasi som deltog i studien uttryckte vid flertalet tillfällen 
en önskan om fler strategier för att kunna möta sina anhöriga med afasi. Man förklarade 
att man i avsaknad på andra idéer ibland prövat sig fram med egna metoder men efter 
hand, ibland efter flera år, gett upp då kommunikationen inte utvecklats i en önskad 
riktning. I intervjun framkom att en lokal förening skulle starta ett språkcafé för 
anhöriga och personer med afasi, och att det där skulle närvara en logoped: 

 
Anhörig B: “..hon kanske har nya öppningar för hur man talar med 
varandra …det kommer bli jättespännande!”. 

 
 
#5:21 När min anhörig har svårt att komma på ett ord brukar jag: 

Gissa till vi kommer 
fram till ordet 

Be anhörig peka Be anhörig skriva 
första bokstaven på 

ordet 

Be anhörig lugna sig 
till han/hon kommer 

på ordet 

Be anhörig beskriva 
med andra ord 

! ! ! ! ! 
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4.5.7. Strategier för samtal 
I samtalet med de anhöriga framkom att de ibland kommer på sig med att, när de och 
personen med afasi deltar i samtal med andra, tenderar att ta över samtalet från personen 
med afasi. Informanterna konstaterade beteendet och ställde sig frågande till varför det 
uppkom.  
 

Anhörig A: ”Nja men det blir väl att hon tystnar mer och jag pratar, jag 
märker inte själv att helt plötsligt så tar jag ju och pratar och jag, jag får 
bi-knipa mig i handen”. 

 
Logopederna delade även med sig av erfarenheter av samtal som i stor det styrs av 
anhörig till personer med afasi och förklarade att de ofta observerat situationer där 
personer med afasi uppenbart varit av en annan åsikt än den som anhörig framfört i 
deras ställe. 
 
#5:28 Jag för min anhörig med afasis talan i samtal med andra. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.5.8. Anhörigs ambition att förstå personer med afasi 
Anhöriga uttryckte en vilja att förstå sina anhöriga med afasi men också att de efter år i 
situationen insett att fullständig förståelse inte var möjlig. Detta var något som anhöriga 
uttryckte sorg och ledsamhet över. En av informanterna menade att om man skulle 
försöka förstå allt vad den anhörige försökte förmedla skulle man behöva ägna all sin 
tid till det. Logopederna menade att just insikten att man inte kan förstå eller tolka allt 
kan vara en viktig insikt för anhöriga och en del i acceptansen för de nya 
förutsättningarna. Man underströk vikten av förståelse för detta utan att för den delen 
göra avkall på anhörigas känsla för sin roll som kompentent kommunikatör. 
 
#5:33 Jag försöker förstå allt min anhörige vill säga/förmedla. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.5.9. Hjälpmedel som kommunikationsstöd 
I intervjun med logopederna påpekade man att anhörigas syn på 
kommunikationshjälpmedel i vissa fall kan vara ett problemområde i mötet med 
personer med afasi och anhörig. Man underströk vikten av att logopeden presenterar 
hjälpmedel som alternativ till talet och inget som ersätter detta. De anhöriga till 
personer med afasi uttryckte en viss tveksamhet i förhållande till 
kommunikationshjälpmedel och sade bl.a. att det var svårt att minnas hur de skulle 
använda något som presenterades för flera år sedan. 
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#5:35 *Kommunikationshjälpmedel är till för att ersätta talet. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.5.10. Sociala kontakter 
Anhöriga till personer med afasi påpekade under intervjutillfället att de såg deltagande i 
sociala sammanhang som en viktig del för sina anhörigas bevarande av språkliga 
förmågor. En av informanterna undrade om hemmamiljön kunde vara begränsande för 
hennes anhöriga med afasi. En annan menade att man borde ta till vara på de sociala 
tillfällen som erbjöds: 
 

Anhörig A: “då tvingas de i alla fall…och de tycker det är roligt också att 
träffa andra naturligtvis, herregud!” 

 
#5.37 Det är bra för min anhöriga att delta i sociala sammanhang. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.6. Roller 

I samtalen med främst logopeder och anhöriga till personer med afasi berördes ämnet 
roller i intervjuerna. De anhöriga gav uttryck för att det kunde vara betungande att vara 
ansvarig i den grad som de upplevde att de var efter sin anhöriges insjuknande. Man 
pratade även om vilken roll man försöker ta som tolk eller förmedlare av sin anhöriges 
tankar och tal. Logopederna betonade vikten av att anhöriga känner sig delaktiga i sin 
anhöriges rehabilitering, och att de anhöriga kommer till insikt om vilken stor och viktig 
roll de kan komma att ha för den insjuknade. Sådant, menade de, skulle bidra till en 
ökad förståelse för afasi. 
 
4.6.1. Vilket ansvar anhöriga tar för personer med afasis kommunikation 
I hänseende till att förmedla sin anhörige med afasis ord och vilja var logopederna noga 
med att betona att de anhöriga till personer med afasi måste lära sig att skilja på rollen 
som samtalspartner och rollen som tolk och att när man blandar dessa två är det lätt att 
man börjar föra sin anhöriges talan. Informanterna delade med sig av episoder från 
behandlingstillfällen där man upplevt att anhöriga helt tagit över talan från personen 
med afasi. Logopederna menade att man som anhörig borde få möjlighet att försöka lära 
sig strategier för att hjälpa personen med afasi att få uttrycka det de vill. Informanterna 
uttryckte dock förståelse för det svåra i gränsdragningen: 
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Logoped A: Ja, det där är väldigt knepigt tycker jag. För det är ju något 
av en reflex att vilja hjälpa till på det här sättet. Att tala, att tolka.. Att 
vara … språkrör …”. 

 
Anhöriga till personer med afasi gav bland annat uttryck för en känsla av att ha lärt sig 
tolka sin anhöriga, att det gick att räkna ut vad den anhörige ville säga. En annan åsikt 
som framkom under intervjun var det jobbiga i att inför sin anhöriga med afasi behöva 
förklara för andra hur de ska göra för att kommunicera med personen på ett bra sätt. 
 
#6:4 Jag tolkar min anhöriga rätt vid de flesta tillfällena: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
 lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.6.2. Motivation 
Logopederna påpekade under intervjun att det kan vara viktigt för både den anhörige 
och personen med afasi att den anhörige känner sig delaktiga i behandlingen. Man sade 
att det för många anhöriga till en början var svårt att veta vilken stor betydelse de kan ha 
för personen med afasi, både i fråga om motivation och i den faktiska 
kommunikationen. Frågan om anhörigs roll ansågs inte vara helt enkel; en av 
informanterna påpekade att det kanske inte är alltid som anhöriga är redo eller ens vill ta 
den rollen som personen med afasi skulle behöva. 
 
#6:8 *Jag vet hur jag kan stärka min anhörigas självförtroende att samtala. 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
 
4.7. Känslor 
Under de tre intervjuerna med de olika grupperna lyftes frågan om vilka känslor man 
hyser inför afasin och den nya vardagen upp. Ett brett spektra känslor visade sig vara 
del av den nya vardagen och spannet varierade från skam till glädje; ett par av 
informanterna i gruppen personer med afasi berättade om en känsla av att livet blivit 
bättre sedan insjuknandet. Logopederna berättade om att känslor hos anhöriga ofta 
uttrycktes i beskrivningar om vad deras anhöriga med afasi sade eller inte sade. 
Gruppen med anhöriga berättade om känslor inför sina respektive och afasin. De 
förklarade att de kunde känna sig ledsna över hur livet blivit i och med insjuknandet och 
även om hur omsorg för den andra kunde begränsa dem i situationer där de skulle vilja 
söka mer information om afasi. 
 
4.7.1. Anhörigas tolkning av personer med afasis känslor 
Två av informanterna i gruppen anhöriga berättade att de hos sina anhöriga personer 
med afasi upplevde en stor frustration över afasin. De vittnade om tillfällen då deras 
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anhöriga blivit upprörda över att inte få fram ett önskat ord eller i andra fall över en 
känsla av uteblivet stöd från vården. 
 

Anhörig B: “Han blir så frustrerad...det här att han inte får fram... sina ord. 
Han vet ju precis vad han ska säga men det liksom kommer inte ut. Att.., det är 
det som är svårt för honom. Har ju svårt att förstå vad en menar ibland. Han 
blir så frustrerad och säger “kan jag inte få hjälp med det här!?” säger han”. 

 
Den tredje anhöriga trodde att hans anhöriga med afasi var ganska nöjd med tillvaron 
trots afasin. Även känslor som rörde delaktighet i samtal berördes under intervjun och 
en av informanterna ställde sig frågande inför vad den anhöriga med afasi egentligen 
känner inför samtal och försök till kommunikation. 
 

Anhörig C:” .. ja jag tror han gör det på något sätt...han kan ju också känna 
säkert att han inte del-delar så mycket mig då.. delar tankar och så där”. 

 
Logopederna betonade vikten av anhörigas förståelse för de nya kommunikativa 
förutsättningarna och de känslor förutom den frustration som de kunde medföra hos 
personer med afasi. Som exempel gavs känslan av underlägsenhet som en logoped 
menade var en naturlig följd av att inte kunna delta i samtal i den grad man vill, 
exempelvis genom att ta del i ett skämt. 
 
#7:1 Jag tror min anhöriga med afasi känner följande i samtal med andra: 

Nyfikenhet Utanförskap Delaktighet Oförändrat mot 
innan Underlägsenhet 

! ! ! ! ! 
 
4.7.2. Anhörigas känslor inför afasi och personen med afasi  
Informanterna i gruppen anhöriga berättade om vilken sorg och saknad de kände inför 
vad de kallade förlusten av sin partner. Informanterna förklarade att språket tidigare 
varit en stor och viktig del av samvaron, och att mycket som byggts upp kring det hade 
försvunnit sedan insjuknandet. Anhöriga berättade även att de kan känna en viss 
dissonans i mötet med bekanta då dessa tenderar att uttrycka sig uppmuntrande och, 
enligt anhöriga, förringa de problem som personen med afasi har och vad de innebär för 
vardagslivet. 
 

Anhörig C: Och oftast så är det ju så vänner och bekanta och släktingar: “Åh, 
han är så duktig, åh han är så...”. Och så sen så har man väldiga problem hem-
hemma eller ja förstå och så …”. 

 
Logopederna förklarade att de ibland ser en frustration hos anhöriga och att denna 
grundas i att man kan tycka att personen med afasi borde anstränga sig mer för att 
åstadkomma bättre resultat av träning. 
 
 
#7:6 Inför det faktum att min anhörig har afasi kan jag känna: 
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Ledsamhet Ensamhet Frustration Saknad Hjälplöshet 

! ! ! ! ! 
4.7.3. Känslor inför att ställa svåra frågor 
Informanterna i gruppen anhöriga berättade i samband med beskrivningar av vardagen 
att de hade svårt för att lyfta frågor om afasi när tillfälle erbjöds i och med att deras 
anhöriga med afasi alltid var närvarande vid sådana tillfällen. Anhöriga beskrev att det 
kändes jobbigt att ta upp saker som de tänkt på eller att beskriva sin anhöriges situation 
inför andra. En av logopederna resonerade också kring närvaron av personer med afasi i 
samtal med anhöriga och berättade att hon upplever att hon får mer information om hur 
det faktiskt fungerar när personen med afasi inte närvarar.  Hon trodde också att det var 
möjligt att även logopeden skulle komma att ställa andra frågor det enbart var logoped 
och anhörig i rummet vid samtal om afasin. 
 
#7:8 Jag undviker att ställa vissa frågor för att inte såra min anhöriga med afasi. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
4.7.4. Personer med afasis självbild 
I gruppen personer med afasi framkom under intervjun att de på olika sätt behövt 
hantera sin självkänsla och självbild sedan de fått sin afasi. Informanterna berättade om 
hur självförtroendet till en början sjunkit helt till botten och att de inte ansåg sig kapabla 
att delta i sociala sammanhang som de gjort innan. En av informanterna ansåg att dels 
vetskapen om att inte kunna kommunicera som förr bidrog till undvikandebeteenden, 
men lyfte även fram bristen på förståelse hos allmänheten som en bidragande faktor till 
att man som person med afasi drar sig undan och undviker sociala sammanhang. Han 
förklarade att det inte fungerar att ständigt påminna om vilka problem man har och att 
folk kanske bör tänka på att anpassa sig: 
 

Person med afasi D: “...det går ju inte. Eller går, går det väl, men man gör det 
inte”. 

 
Bland anhöriga uttrycktes en önskan om att personer med skulle få hjälp (behandling) 
och därmed stärkt självförtroende av att “känna att han klarar av det”. 
 
#7:13 Jag tror att min anhöriga undviker att ta kontakt med folk till följd av afasin. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer 
helt 

! ! ! ! ! ! 
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5. Diskussion 
5.1. Metoddiskussion 
I studien använde vi ett semistrukturerat intervjuupplägg vilket skapade utrymme för 
våra förutbestämda frågor att ta olika mycket plats beroende på hur mycket 
informanterna hade att berätta (Langemar, 2008). De tillhörande intervjuguiderna 
(bilaga J, K & L) med syfte att konkretisera semistrukturen gjorde att de öppna 
inledande frågorna gav utrymme för varje grupp att uttrycka vad de tänkte på spontant 
och förmodligen ansåg som mest viktigt (Langemar, 2008).  
 
Deltagarna rekryterades i två av tre fall på afasiföreningar. Vid inledande besök på 
dessa föreningar träffade vi kontaktpersoner och tilltänkta informanter. Målet med dessa 
besök var att berätta och försöka få deltagare till vår studie, samt att i den mån det fanns 
tid och möjlighet bekanta oss med de tänkta informanterna. För studiens trovärdighet 
kan dessa besök ha haft en viss betydelse. I mötet och rekryteringen med informanterna 
fanns risk för att vi överförde en viss åsikt för det ämne som vi avsåg att studera. Att 
övertyga informanterna om vikten av att deras deltagande utan att för den delen 
överföra våra personliga åsikter om området “logopedisk insats riktade mot anhöriga” 
var under rekryteringen svår att förhålla sig till, och vi kan inte utesluta viss påverkan.  
 
Logopedgruppen innehöll två deltagare vilket är färre än det rekommenderade antalet: 
tre - fem personer (Langemar, 2008; Wibeck, 2010). Totalt kontaktades tre olika 
logopedmottagningar med förfrågan om intervju. Samtliga mottagningar ställde sig 
positiva till deltagande men tidsbrist, ekonomiska förutsättningar eller urvalskriterier 
ledde fram de slutgiltiga deltagarna i logopedgruppen. I gruppen med logopeder var en 
av informanterna f.d. handledare till en av författarna vilket kan ha påverkat 
intervjusituationen. Med avseende på omfattningen av denna uppsats och dess 
tidsmässiga begränsningar var inte en ytterligare rekrytering av deltagare till denna 
grupp möjlig. Huruvida det tidigare handledarskapet kan ha påverkat intervjusituationen 
är svårt att bedöma. Relationen mellan f.d. handledare och student är något som kan 
betecknas som en riskfaktor så kallad solidaritetsproblematik (Dalen, 2008). Detta 
innebär att studieledaren kan få informanten att berätta mer än vad den tänkt sig till 
följd av en förtrolig relation (Dalen, 2008; Langemar, 2008). För att undvika denna risk 
anpassades intervjusituationen genom att den av oss författare som inte hade någon 
etablerad relation till den omnämnda logopeden var den som ställde majoriteten av 
frågorna under intervjun. Vidare kan de inbördes relationerna i respektive intervjugrupp 
ha påverkat vad deltagarna vågade berätta, kommentera och uttrycka (Wibeck, 2010). 
 
Flera studier har konstaterat att afasi har lett till ökad isolering och minskad kontakt 
med vänner och bekanta för både personen med afasi samt dess anhörig (Simmons-
Mackie et al., 2010; Parr, 2001; Åström, Asplund, & Åström, 1992). Vidare har 
afasiföreningarna svårt att rekrytera medlemmar vilket återspeglas i att det årligen 
insjuknar ungefär dubbelt så många som det totala antalet medlemmar i afasiförbundet 
(5500 personer i Afasiföreningen (http://www.afasi.se/) vs. ca 12000 insjuknade i afasi i 
Sverige per år Socialstyrelsen, 2009). En viktig faktor i sammanhanget är så kallad elite 
bias (Dalen, 2008), vilket syftar på att intervjugruppen bör anpassas så att den 
representerar hela den tilltänkta gruppen för undersökning. Med utgångspunkt i elite 
bias är en relevant fråga vilka individer som söker sig till afasiföreningar. Är det de 
utåtriktade personerna som söker sig till föreningen eller är det de individer som är i 
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stort behov av stöd? Är de representativa för helheten av personer med afasi samt 
anhörigas åsikter, tankar och upplevelser? Vår studie syftade till att kartlägga kunskap 
och förståelse hos anhöriga via de tre fokusgrupperna. Ett möjligt scenario är att 
personer med afasi samt de anhöriga till personerna med afasi var mer upplysta än 
genomsnittet till följd av att sitt engagemang.  
 
Efter transkription av logoped- och anhörigintervjun bedömdes bägge haft jämlik taltid. 
Dock bedömdes taltiden för personerna med afasi ha varit ojämlik. Informanterna A och 
B hade svårt att delta till följd av sina svårigheter.  Detta var något som vi försökt 
förutse genom besöket på föreningen före intervjutillfället. Vid besöket innan intervjun 
träffade vi personen som kom att bli deltagare B. Vid det tillfället noterades 
svårigheterna för deltagare B men konstaterade att B var behjälpt av penna och papper. 
Beträffande deltagare A förlitade vi oss till bedömningen gjord av kontaktpersonerna.  
Det kan i efterhand konstateras att penna och papper inte var tillräckligt stöd för 
deltagare A och B. 
 
Att intervjuerna skedde i fokusgrupper tycktes ge informanterna en känsla av att kunna 
tänka efter, utan krav på en snabb respons. Att vara en del i en grupp och att i viss mån 
kunna förlita sig på de andra verkade också underlätta för informanterna att komma 
vidare i samtalet och i sina resonemang. Detta tydliggjordes under samtalets gång där de 
intervjuade ofta kompletterade varandras berättelser och upplevelser av afasi. 
 
5.1.1. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Begreppet validitet vid kvalitativa studier åsyftar undersökningens vetenskapliga värde 
(Langemar, 2008). Det som bidrar till en kvalitativ studies vetenskapliga värde har sin 
grund i undersökningens systematik avseende förhållningssätt, analysprocess, öppenhet 
i process och reflektion. I praktiken innebär detta att arbetet med en kvalitativ studies 
validitet pågår under hela forskningsprocessen och att processen därför bör beskrivas så 
tydligt som möjligt för att stärka studien validitet (Mays & Pope, 2000). 
Reliabilitet är ett omdiskuterat begrepp inom kvalitativ forskning. Inom kvantitativ 
forskning innebär reliabilitet noggrannhet i mätning, vilket är tveksamt om man kan 
bedöma inom ramen för kvalitativ forskning (Langemar, 2008). Dock finns olika 
förutsättningar som kan bidra till att insamlandet av data kan ses som mer eller mindre 
tillförlitliga, exempelvis kvalitén på inspelning eller en intervjuledares erfarenhet. 
(Kvale, 1997)  
 
Reflexivitet handlar om att forskaren tolkar sina egna tolkningar och ställer sig i en 
självkritisk belysning (Langemar, 2008). De finns en rad frågor att ställa sig som 
forskare när gäller kvalitativa studier vad gäller deltagarna (Langemar, 2008). Vilken 
tolkning deltagarna gör av situationen? Vilka är motiven för att delta? Fördelen genom 
arbetet har varit att vi varit två stycken och därmed fortlöpande kunnat diskutera och 
reflektera över studien. Då det är svårt att ta upp samtliga aspekter av möjlig påverkan 
tar vi i diskussionsdelen med en del av de tänkbara aspekterna som kan ha påverkat 
resultatet. 
 
Att vi i studien valde att genomföra intervjuer dels med tre olika grupper som 
förväntades ha särskilda erfarenheter av afasi kan inrymmas i det som inom kvalitativ 
forskning kallas källtriangulering (Malterud, 2008). Begreppet innebär att man för att få 
ett djup i data försöker beskriva ett fenomen ur olika perspektiv. En annan typ av 
triangulering som vi kunde ta hänsyn till tack vare studiens design var 
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metodtriangulering. Datatriangulering innebär att man som forskare använder sig av 
flera olika metoder i insamling av data för att på så sätt ta hänsyn till flera aspekter i 
behandlandet av data (Langemar, 2008). I vårt fall utgjordes metodtrianguleringen av 
litteraturstudier och inhämtande av data via intervjuer.  
 
I hänsyn till vår analys och vårt tillvägagångssätt ska också begreppet holistic bias 
beaktas. Holistic bias innebär att man som forskare försöker ta hänsyn till ett 
helhetsperspektiv i hänseende till insamlade data, och är något som inom kvalitativ 
forskning kan ge en studie relevans för sammanhang bortom studien (Dalen, 2008). Att 
undvika holistic bias i en studie kan göras genom att “ge plats åt det unika”. I vår analys 
finns två kritiska delar vad gäller urval och begränsning av data:  
Det första urvalet av data gjordes i analysens femte steg: urvalet av innehållsområden, 
eller “content data” (Lundman & Graneheim, 2004). Då syftet med studien var att 
identifiera och utforma item som vara relevanta för “kunskap och förståelse för en 
anhörig till en person med afasi”, var detta något som vi ständig återkom till och vägde 
urvalet mot. Då en kvalitativ analys som denna är subjektiv är det svårt att säga om vår 
sortering av data hade sett annorlunda ut om andra faktorer än de vi valde att inbegripa 
bedömts som relevanta. Ett exempel på en kategori där gränsdragningen troligen kunnat 
skilja sig mellan bedömare var den som vi gett namnet “Skilja på afasi och 
strokerelaterade symptom”. I denna kategori återfinns item som har sin grund i data där 
främst anhöriga till personer med afasi ställt sig frågande till vad som egentligen 
påverkar afasi, exempelvis medicinering. Att medicinering i sig inte kan påverka 
afasistatus, men väl ge språklig påverkan, anser vi vara en kunskap som är viktig att 
anhöriga till personer med afasi besitter. Vi har därför valt att inkludera sådana data i 
vår studie. Ur ett annat perspektiv skulle man kunna häva att en mer “renodlad” 
sortering inte hade tagit hänsyn till data som inte direkt kan kopplas till afasi. 
Den andra kritiska delen i hantering av data och i förhållande till holistic bias är 
indelningen och namngivningen av våra underkategorier. För att inte göra avkall på 
eller ta mindre hänsyn till det unika i viss data, kom namngivningen av underkategorier 
att vara en dynamisk process: Först när vi fått en klar bild över all data som skulle 
innefattas i kategorier och underkategorier kunde vi bestämma oss för vad 
underkategorierna skulle kallas. Detta innebär i praktiken att vi under arbetets gång vid 
ett flertal tillfällen bytt rubrik och även slagit samman både underrubriker och rubriker 
för att alla item ska passa in under en rubrik. Risken med att innefatta en grupp item i en 
underkategori är att det unika med ett item kan komma att anpassas efter rubrikens 
namn. För att undvika detta har vi i utformandet av item och rubriker ständigt gått 
tillbaka till källmaterialet och där bekräftat att formuleringen av item är relevant för 
data. 
 
Inom kvalitativ forskning är begreppet mättnad ett mått på hur väl fenomenet är kartlagt 
som helhet och är ett önskvärt led i kvalitativ datainsamling. Mättnad nås genom att 
samla data till det att inget av ny relevans framkommer (Pope, Ziebland & Mays, 2000). 
Då vår studie omfattade ett begränsat antal informanter kan det inte uteslutas att 
ytterligare data hade gett en större bredd i det slutgiltiga resultatet. Dock märktes under 
analysen en tendens till återkommande frågor och beröringspunkter, både på gruppnivå 
men även mellan de olika informantgrupperna. Detta är något som skulle kunna 
indikera att vi lyckades täcka in de avsedda områdena.  
 
Att vi i datainsamlingen använde oss av fokusgruppsintervjuer kan ha inneburit vissa 
begränsningar. Vid intervjutillfällena gav särskilt anhöriga till personer med afasi 
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uttryck för att det upplevdes som jobbigt att ta upp saker som kunde upplevas som svåra 
i närhet av sina anhöriga med afasi. Vi kan inte utesluta att sådan påverkan även finns i 
situationer där man inför andra med liknande erfarenheter ombeds dela med sig av sina 
känslor. Vi tror också att det kan vara känsligt för anhöriga att inför varandra blotta sina 
eventuella brister på kunskap om afasi. Denna aspekt är också högst relevant i 
förhållande till informanterna i gruppen personer med afasi. Vår upplevelse av 
intervjutillfällena har dock varit att samtliga informanter visat en vilja att delta och att 
dela med sig av sina erfarenheter, och det är något som informanterna i både gruppen 
med anhöriga och personer med afasi gav uttryck för under och efter intervjutillfällena. 
 
För informanterna i logopedgruppen kan liknande problem ha påverkat resultaten. Det 
vi såg som den främsta risken i att intervjua logopederna samtidigt var att de inte skulle 
våga ge uttryck för skilda åsikter. Inför intervjun ställdes vi inför valet huruvida vi ville 
genomföra intervjuerna i grupp eller enskilt och vi ansåg då att den möjliga stimulans 
som informanterna kunde innebära för varandra övervägde risken i att de skulle 
begränsa sig i sina uttalanden. Informanterna tog också en aktiv del i detta resonemang 
och såg inga problem i att intervjuas samtidigt. Det är möjligt att kompletterande 
djupintervjuer skulle kunna synliggöra de eventuella problem som åskådliggörs ovan, 
men inom ramen för denna studie ansåg vi att data från intervjun med logopederna var 
tillräcklig. 
 
5.1.2. Reservation för tolkning av item 
Vad rör den samstämmighet våra resultat har med andra studier är det viktigt att man i 
tolkningen av studien tar hänsyn till eventuella begränsningar. Urvalet av anhöriga som 
var medlemmar i en afasiförening kan klart ha påverkat data, liksom det faktum att 
samtliga anhöriga var maka/make till en person med afasi och dessutom tillhörande 
samma generation. Då termen anhörig är tänkt att inbegripa såväl respektive som barn 
och vänner som kan finnas i personens med afasi direkta närhet, bör i resultaten därför 
beaktas användandet av termen. Samma försiktighet bör tas i tolkningen av innebörd av 
grupperna med personer med afasi och logopeder (som närmare beskrivits närmare i 
Metoddiskussionen 5.1). Vi vill dock påpeka att vi i utformandet av studien och i val av 
metod för datainsamling inte gjort anspråk på en större generaliserbarhet än den som 
kan förväntas av en studie av denna typ och storlek. 
 
5.2. Resultatdiskussion 
5.2.1.  Sammanfattning av resultat. 
Denna studie sökte svar på två frågeställningar:  
1. Kan item utformas på så sätt att de ger riktlinjer för vilken information som logopeden 
bör ge till den anhöriga utifrån dennes individuella kunskap och förståelse för afasi?  
De item vi framställt om anhörigas behov baseras på data från anhöriga till personer 
med afasi, personer med afasi och logopeder och överensstämmer på många punkter 
med tidigare studier på ämnet. Item spänner över ett brett område som innefattar 
kunskap om afasi och prognos, förväntningar och förhoppningar hos anhöriga, syn på 
logopedbehandling, anhörigas roll och känslor. Som sådant tror vi att resultat och item 
kan ge riktlinjer för logopeder som i högre grad vill rikta sin behandling mot anhöriga 
till personer med afasi.  
 
 
2. Kan item utformas på så sätt att de ger möjlighet till uppföljning/utvärdering av 
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behandlingsinsatser riktade till anhöriga till personer med afasi? 
Studien resulterade i item vars syfte är att skapa förutsättningar för att kunna mäta 
kunskap och förståelse samt utvärdera logopedisk intervention med hjälp av önskvärda 
svar (typ A), eller situations- och individberoende svar (typ B). Typ A-item bör ses som 
lämpliga för mätning innan och efter logopedisk intervention. De tjänar då till att ge en 
bild av den logopediska interventionens effekt. Typ B-item bör ses som underlag för 
diskussion mellan logoped och anhörig där den anhörigas svar noga följs upp. I studien 
framkom en rad områden som visar på behovet av fler insatser riktade till anhöriga till 
personer med afasi. I följande avsnitt beskriver vi dessa områden. 
 
5.2.2. Brist på grundläggande kunskaper om afasi 
Ett återkommande och övergripande tema under intervjun med anhöriga berörde den 
grundläggande kunskapen om afasi. Hos flera av de anhöriga tycktes det finnas många 
frågor som ännu var obesvarade trots att det gått flera år sedan personen med afasi 
insjuknade. Ett speciellt område som var oklart innefattade vad man som anhörig kan 
förvänta sig av personen med afasi och dennes språkliga förmåga. Anhöriga beskrev hur 
de noterade att personen med afasi kunde koncentrera sig inför en läkare och då kunde 
säga en hel mening. Logopederna berättade i sin intervju att de sällan fick direkta frågor 
om afasi, istället berättade anhöriga om deras situation, något som logopederna tolkade 
som implicita frågor. Dessa berättelser bekräftade logopederna och bemötte de 
osäkerheter som framkom.  
 
Ett annat uttryck för brist på förståelse för vad afasi kan innebära, här i anknytning till 
vilken uttrycksförmåga en person med afasi kan ha, visades när anhöriga berättade om 
hur de noterat att personerna med afasi uppvisat desperation och nästan gör vad som 
helst för att få delta i samtal. Personerna med afasi kunde säga orelaterade saker eller 
inlärda fraser som den anhöriga inte visste hur den skulle bemöta eller hantera. Denna 
känsla av osäkerhet fördjupades genom att andra personer i parets omgivning inte 
förstod personen med afasis svårigheter. Personer i omgivningen uttryckte endast hur 
bra de tyckte personen med afasi talade när den anhöriga försökte antyda hur hon 
upplevde situationen. Som följd av detta uttryckte de anhöriga hur ensamma de kände 
sig i situationen när ingen annan kunde förstå. 
 
Det stöd som anhöriga verkar vara i behov av är tydligare information om afasi, hur det 
kan yttra sig och vilka svårigheter en person med afasi kan ha på ett generellt plan. 
Berättelserna om ensamhet och oförståelse från omgivningen pekar på ytterligare behov 
av stöd och information om afasi. Utifrån beskriven situation skulle de anhöriga kunna 
gynnas av att diskutera de egna svårigheterna med logoped som skulle kunna vägleda 
hur den anhöriga ska förhålla sig till personen med afasi. I ett sådant samtal är det 
viktigt att logopeden inte överlåter ansvaret för diskussionen till den anhöriga. Detta 
med avseende på att anhöriga eventuellt inte kan sätta ord på de svårigheter som finns. 
Det viktiga i sammanhanget är inte bara vilken kunskap som de anhöriga förmedlas och 
tar till sig, utan även hur kunskapen kan tillämpas i vardagen. En fördel med det 
framtida frågeformuläret skulle kunna vara att det kan beskriva afasi från många 
aspekter, även de som logopeden (av olika skäl) kan missa att informera om. 
 
5.2.3. Synen på prognos och mottaglighet 
Inom kategorin prognos presenterades exempel på intervjudata där logopederna beskrev 
svårigheterna i att ge en prognos. Svårigheterna motiverades utifrån att afasi är svårt att 
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prognostisera till följd av spontanförbättring, en uppfattning som även uttryckts i 
tidigare studier (Lazar et al., 2008; Pedersen, Vinter, & Olsen, 2004; Demeurisse el al., 
1980; Laska et al., 2001; Lazar et al., 2010). Logopederna menade även att 
mottagligheten hos de anhöriga försvårade förutsättningarna för att ge prognos. Med 
mottaglighet syftade logopederna på anhörigas förmåga att i situationen ta till sig 
information. Vid bristfällig mottaglighet förklarade logopederna att informationen 
kunde förvrängas eller inte uppfattas av anhöriga.  Denna svårighet att ta till sig 
information har också påtalats i tidigare studier där vikten av olika sätt att informera på 
har poängterats (Howe et al., 2012; Paul & Sanders, 2010). Ett tecken som logopeden 
såg på att informationen inte mottagits helt och hållet var när det ställdes frågor rörande 
vad som tolkats som lättja vid initieringssvårigheter. Logopederna gav i sin intervju 
även en bild av att orsaken till afasi är något som undviks att prata om med anhöriga 
och tillade att frågor om orsaken inte är så vanliga. Även i intervjun med anhöriga kom 
prognosen på tal. De beskrev att de haft en uppfattning av att det skulle bli bättre och att 
denna bild inte hade infriats. Förväntningarna hos anhöriga hade därmed grundats på en 
oklar bild av vad en afasiprognos kan innebära.   
 
Den oklara bilden av prognos är intressant ur två perspektiv. Dels är logopeden 
medveten om svårigheterna med att nå fram med informationen till anhörig. Samtidigt 
uttrycker logopeden svårigheterna i att vara explicit i både sin prognos och i sin 
förklaring kring av vad förbättring innebär. Man bör här påminnas om att logopeden 
och anhörig har erfarenhet från två olika landsting. Bägge berättar i regel samma sak 
men perspektiven är olika. Logopederna menar att det handlar om mottaglighet och 
anhörig menar att prognosen som getts varit diffus. Det är i situationer som denna som 
det tilltänkta formuläret kan göra skillnad. Skillnaden skulle bestå i att ge logopeden en 
vägledning i vad som är relevant rörande information om prognos samt genom test-
retest kunna försäkra sig om att anhörig har tillgodogjort sig informationen. 
 
5.2.4. Ett fortsatt behov av strategier och ytterligare behandling 
I intervjun med anhöriga uttryckte informanterna avsaknad och ett behov av fungerande 
strategier för att på ett önskvärt sätt kunna bemöta personen med afasi. Informanterna i 
gruppen berättade hur de genom åren, på egen hand och utan stöd av logoped, försökt 
komma fram till de bästa sätten för kommunikation, men att försöken ofta slutade i 
misslyckanden. En av informanterna beskrev en känsla av hjälplöshet när hon inte visste 
vad hon kunde göra. De anhöriga påtalade också att behovet av stöd och behandling inte 
avtar med tiden. När man bett om ytterligare stöd hade anhöriga fått förklarat för sig att 
de som nyligen insjuknat behövde vården mer och därför prioriterades framför deras 
person med afasi. Logopederna uttryckte i sin intervju att det var svårt att på förhand 
utlova ett exakt antal gånger för behandling då ett sådant löfte var svårt att uppfylla. Det 
som logopederna beskrev som ett hinder för att upprätthålla ett sådant löfte var att 
prioritering av patienter baserades på remissinflöde.   
 
Det som beskrivs ovan tycktes ge upphov till frustration hos de anhöriga och det 
märktes tydligt i den insamlade data att anhöriga kände ett behov av ytterligare 
logopedisk behandling och stöd, både för egen del och för personen med afasi. Behovet 
tycktes ha sin grund i att insatsen från början inte varit tillräckligt omfattande och att 
anhöriga kände sig fortsatt otillräckliga i bemötandet av sina anhöriga. Att behovet av 
stöd i ett fall fortfarande upplevdes som stort trots att det gått över 17 år sedan 
insjunkande kan man också tolka som att afasi, trots sitt kroniska tillstånd, ändå är 
dynamiskt, likt det som beskrivs av Parr (2001). Dynamiken och föränderligheten i 
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vardagen kan dels ha sin grund i att brist på fungerande strategier leder till oönskade 
mönster i kommunikationen, eller helt enkelt en sorts status quo i kommunikation och i 
förlängningen även relationen. Ett annat sätt att se på behovet av ytterligare stöd och 
behandling är med livet som perspektiv. Att en person med afasi kan ha ett kroniskt 
tillstånd vad gäller afasi betyder inte att övriga delar av livet är oföränderligt. Ett 
föränderligt liv leder, för oss alla, till nya förutsättningar och utmaningar, och det är 
troligt att sådana förändringar i livet inte sker med samma automatik för personer med 
afasi och deras anhöriga. 
 
5.2.5. Bristande kunskap om logopedisk behandling skapar avstånd 
Ett ämne som logopederna var noga med att betona vid intervjutillfället var det avstånd 
i synen på logopedbehandling de upplevde mellan sig själva och anhöriga. Logopederna 
menade att anhöriga ofta är fokuserade på att personen med afasi ska producera ord, 
eller att det hos anhöriga väcktes en vilja om behandling om en anhörig producerat ett 
oväntat ord. Bilden av anhörigas syn på träning bekräftades till viss del i intervjun med 
gruppen med anhöriga men tycktes, snarare än en bestämd åsikt om inriktning på 
träning, ha sin grund i okunskap om vad afasibehandling kan innebära och vad man kan 
förvänta sig för resultat av behandling. Viljor och önskemål om mål av behandling 
uttrycktes oftast i frågeform. “Skulle vilja... om det är möjligt...”.  
 
Ett ytterligare exempel på anhörigas bristfälliga kunskap om och förståelse för 
logopedens insatser framkom i anhörigas ovisshet om vad logopediska afasitester mäter. 
En av de anhöriga berättade om osäkerheten som uppstod då logopedens test visade på 
framsteg i utvecklingen samtidigt som hon själv upplevde att talet hos sin anhöriga med 
afasi försämrats. Även i detta fall beskrevs ett avstånd mellan anhörig och logoped då 
den anhöriga inte vågat ifrågasätta resultatet eftersom hon upplevde ämnet som känsligt 
för logopeden.  
 
Utifrån dessa resultat kan man ana att avståndet i syn på träning, snarare än olika viljor, 
har sin grund i olika förståelse för vad afasibehandling innebär, vad resultat av test 
betyder och vad som kan åstadkommas. Vad kan man egentligen dra för slutsatser av att 
anhöriga säger sig föredra språkträning om kunskapen om alternativen är bristfällig? 
Troligt är man lättare tar ställning i favör till sådant som känns bekant än till något 
främmande. Det är inte heller omöjligt att önskemålen om insatser skulle se annorlunda 
ut med ökad kunskap om möjlig behandling. Ansvaret för förmedlandet av denna 
information och därmed möjliggörandet av en mer samstämmig uppfattning om 
behandling, bör ligga hos logopeden. 
 
5.2.6. Osäkerhet om förhållningssätt 
I intervjun med anhöriga framkom att man var osäker på hur man skulle förhålla sig till 
personen med afasi. En informant hade i en broschyr läst att det var viktigt att hon var 
tålmodig och vänlig och helst skulle undvika att skapa stressande situationer. I detta 
finns vissa beröringspunkter med logopedernas åsikter om roller. I fokus för 
logopederna var vikten av att anhöriga till personer med afasi lär sig att skilja på rollen 
som samtalspartner och som tolk. Sammanslaget tycks det finnas ett behov av stöd till 
anhöriga till personer med afasi för att de ska lära sig att hantera de roller som 
livssituationen kräver. Ett första steg kan vara för logopeden att undersöka hur anhörig 
känner inför dessa olika roller. Litteraturen (Brown et al. 2012a) visar att anhöriga, 
oftast makar till personer med afasi, upplever stora förändringar i livet efter att en 
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anhörig insjuknat. Kanske kunde vissa av dessa känslor hanteras på ett annat sätt med 
ytterligare information om insatser från logopeden? Givetvis är det svårt att ge generella 
riktlinjer för hur man ska förhålla sig till en grupp människor. Även om logopeder och 
personer med afasi uttrycker att särskilda bemötanden är mer eller mindre lämpliga för 
att underlätta kommunikationen, är det viktigt att man som anhörig också kan skilja på 
att underlätta kommunikation och hur man i övrigt “bör” förhålla sig till personen med 
afasi. Logopederna i studien ger uttryck för att de snarare känner sig som psykologer 
eller kuratorer i mötet med anhöriga än som logopeder. Kanhända kräver frågan om 
roller och förhållningssätt i relationen anhörig - person med afasi insatser från 
ytterligare yrkesgrupper? Om en tydligare gränsdragning är önskvärd bör man också 
som logoped försäkra sig om att de råd man ger också begränsas till sitt expertisområde. 
 
5.2.7.  Jämförelser med tidigare studier 
Resultaten som presenteras ovan visar flera likheter med andra studier som utförts med 
fokus på anhöriga till personer med afasi.  
 
Både anhöriga och logopeder gav i våra intervjuer uttryck för det Brown el al. (2012a) 
konstaterar i sin studie: de anhöriga ser sig som den huvudsakligt ansvariga för 
personen med afasi. Anhöriga berättade att livet sedan insjuknandet inte bara blivit 
annorlunda i hänseende till kommunikationen, men även att de sköter i stort sett allt 
som rör den anhöriges vård och kontakt med myndigheter. Detta stämmer överens med 
resultaten av Blom Johansson, Carlsson och Sonnander. (2011b) där 91 % av de 
anhöriga som svarade på studien ansåg sig vara ansvariga för dessa kontakter. 
Informanterna i gruppen anhöriga menade att de knappt hade någon tid för sig själva 
längre och påtalade behovet av tid för sig själva. Vikten av egen tid poängteras även i 
andras studier (Howe et al., 2012; Michallet, Le Dorze & Teatreault 2001; Brown et al., 
2012a) och information om samhälleligt stöd kan därför ses som viktig kunskap för 
anhöriga till personer med afasi. I sammanhanget är det mycket viktigt att påpeka att 
trots att anhöriga gav uttryck för önskemål om mer egen tid menade att de ändå 
tillsammans med sin anhöriga hade en bra vardag.  
 
Brown et al. (2012a) menar att anhöriga till personer med afasi kan ha en stöttande roll, 
men utöver det även vara en patient i eget behov av vård och med kunskap om 
kommunikativa strategier. Den bild som framträder i vår studie stämmer väl överens 
med detta synsätt. Behovet av nya strategier var uppenbart liksom behovet av att få 
träffa en logoped på tu man hand för att få möjlighet att få svar på de frågor man bär på, 
och kanske inte vågat ställa i sammanhang där den anhörige varit närvarande. Behovet 
av att få träffa logoped enskilt framhölls särskilt av anhörigdeltagarna i Blom 
Johanssons et al. studie (Blom Johansson, Carlsson, Östberg och Sonnander, 2012b). 
 
Anhöriga uttryckte en stark önskan om ytterligare logopediska insatser, dock låg deras 
fokus främst på träning av språkförmågan hos personen med afasi. Dessa önskemål går i 
linje med tidigare studier (Blom Johansson et al., 2012a). Bilden av språkträningen i 
fokus bekräftas även av logopederna i vår studie, men i intervjun med logopederna 
väcktes frågan om vilken kunskap anhöriga till personer med afasi egentligen har om 
logopedbehandling.  
 
Howe et al. (2012) intervjuade 48 familjemedlemmar till personer med afasi. Målet med 
studien var att kartlägga vilka önskemål anhöriga har i afasirehabiliteringen. De allra 
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flesta anhöriga uttryckte en önskan om att få information om 
kommunikationssvårigheterna. Även Michallet, Le Dorze och Teatreault (2001) 
konstaterade i sin studie av anhöriga till personer med grav afasi, att anhöriga är i behov 
av ytterligare information om afasi. Informanterna i bägge nämnda studier påtalade 
särskilt dessa behov i rehabiliteringsfasen och efter det att personen med afasi kommit 
hem. Detta stämmer väl överens med det behov av fortsatt behandling som 
informanterna i vår studie ger uttryck för. Michallet, Le Dorze och Teatreault ser i sin 
studie en tendens till svårigheter att upprätthålla ett “meningsfullt förhållande” i 
avsaknad av kunskap om afasi och brist på kommunikativa strategier. Även detta 
påtalades av informanter i vår studie. 
 
I vår studie efterfrågade de anhöriga information om afasiprognosen då de upplevt 
denna som diffus. Att ha kunskap om och förståelse för prognosen vid afasi bör 
underlätta förståelsen för vilka förväntningar som är rimliga att anta. Att upplysa 
anhöriga om prognosens förutsättningar och möjligheter är något som anhöriga i andra 
studier även uttryckt (Avent et al., 2005; Howe et al., 2012; Blom Johansson et al., 
2011; Denman, 1998). 
 
Deltagarna i vår studie uttryckte samstämmiga önskemål om den logopediska insatsen. 
Beroende på situationen och vilken typ och grad av afasi som deras närstående hade var 
behoven naturligtvis av olika karaktär. Anpassningen av logopedisk intervention utifrån 
behov hos anhörig och personen med afasi är något som bland annat Paul och Sanders 
(2010) beskriver som nödvändig.   
 
5.2.8. Framtagna item - styrkor, svagheter & användbarhet 
De item som presenteras som resultat av detta arbete grundas på intervjudata och 
litteraturstudier och är resultatet av en systematisk analys av insamlad data. De områden 
vi fått fram i analysen har stöd i tidigare forskning om anhöriga till personer med afasi 
och deras kunskap och behov.  
I utformandet av item förutsatte vi oss att utforma frågor som på olika sätt kan mäta 
anhörigas kunskap om och förståelse för afasi. Vi valde två olika sätt att formulera item 
på: 6-gradig Likert-skala och Multiple Choice. Dessa två varianter av item kom 
tillsammans att representera två huvudgrupper av item: typ A respektive typ B. 
 
Typ A-item har en stor vinst i att de kan ge en tydlig bild av effekt av en logopedisk 
insats. Dessa item kan ge information om ren kunskap om afasi: vad anhöriga vet om 
generell påverkan, prognos etc., men också om upplevelse av kunskap och kontroll över 
situationen i item som “Jag vet hur jag ska göra när jag vet vilket ord min anhörig med 
afasi vill säga”. Kraven på att ett typ A-item har ett korrekt eller felaktigt, eller 
åtminstone önskvärt svar, innebär dock begränsningar för vad man genom sådana item 
kan fånga i fråga om förståelse för afasi. Med tanke på den avsaknad av grundläggande 
kunskap som presenteras både i litteratur och inom ramen för vår studie ser vi dock ett 
stort värde i item som kan hjälpa till att förmedla denna kunskap på ett tydligt sätt. 
 
Item av typ B har fördelarna att de på ett bredare sätt kan kartlägga anhörigas kunskap 
om och förståelse för afasi. Detta sker genom att den anhöriga kan få en direkt feedback 
vid genomgång med logoped. Vid genomgång av svar kan anhörig förklara hur denne 
tänkt med respektive svar vilket gör att item som tillhör ett område också kan belysa 
kunskapsbrister inom andra områden. 
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Utöver att skapa förutsättningar för att ge en helhetsbild av anhörigs kunskap och 
förståelse om afasi är Typ B-item fördelaktiga i tillfällen där det inte finns några 
uppenbart rätta svar. Sådana frågor kan exempelvis röra anhörigas känslor inför 
personer med afasis svårigheter. Typ B-item kan här ge möjlighet för logopeden att 
behandla den typen av frågor. Eftersom känslor är en del av helhetsintrycket av afasi 
bedömer vi det som viktigt att sådana item innefattas i ett framtida instrument. 
 
Vi ser dock en risk i användandet av Typ B-item då vi tror att de kan vara mer krävande 
än de tester som vanligtvis används inom logopedisk behandling. Med krävande avser 
vi framförallt att utformningen av item kräver att logoped tillsammans med anhörig på 
ett grundligt sätt går igenom svar och resonerar kring alternativ och tankar som 
eventuellt uppkommer i användandet. Denna typ av administrering är viktig eftersom 
item har sin grund i kunskap och föreställningar hos anhöriga: de representerar tankar 
om afasi som anhöriga uttryckt. Att inte följa upp användandet i ett samtal där korrekta 
svar presenteras och förklaras kan riskera att leda till ytterligare förvirring hos anhöriga.  
 
Genom vår intervjudata, analys och i de item vi framställt framgår tydligt behovet av en 
bredd av item i ett framtida formulär. På vilket sätt item kan komma att användas i 
klinisk verksamhet återstår att se. Onekligen finns vissa krav på användandet av ett 
framtida formulär innehållande ett urval av dessa item, såsom att logopeden har en 
förmåga att samtala om afasi. Blom Johansson, Carlsson och Sonnander (2011a) visade 
att det hos logopeder i Sverige finns en osäkerhet, grundad i ovana, på hur man på ett 
bra sätt möter anhöriga till personer med afasi. Detta skulle för användandet av item och 
formulär kunna implicera att träning av administration skulle behöva föregå 
användandet, men förmodligen inte i högre grad än annat nytt material som presenteras i 
den logopediska verksamheten. Vidare är självklart resursfrågan kritisk i användandet 
av ett formulär av den tänkta typen. Användandet kommer, oberoende av hur formuläret 
utformas, att kräva att tid läggs på anhöriga till personer med afasi.  
 
5.3. Framtida forskning: förslag på ytterligare studier: 

I föreliggande studie presenteras 140 item. För att dessa ska kunna användas i ett 
formulär krävs ytterligare urvalsprocesser. En av dessa är förslagsvis 
respondentvalidering, där logopeder, anhöriga och personer med afasi får skatta 
användbarhet genom att exempelvis rangordna item som de tycker är viktiga, hur 
förståeliga item är eller om det finns tvetydiga formuleringar. En annan aspekt som bör 
undersökas i utformandet av item är huruvida de har s.k. face validity (Streiner & 
Norman, 2008). Ett items face validity bestäms av hur tydligt det framkommer vad som 
avses mätas och har bl.a. betydelse för användarens motivation och hur väl item och 
formulär mottas av institutioner och dylikt. För att sammanställa item till ett formulär 
bör man också ta hänsyn till korrelation och homogenitet item emellan. Ett väl 
konstruerat formulär ska ha item som effektivt täcker in ett önskat område utan att item 
för den delen besvarar samma fråga. Även reliabiliteten av item kan med fördel testas, 
bland annat genom test-retest, där korrelation mellan resultat kontrolleras, eller genom 
mätning av hur väl svar på olika item stämmer överens med varandra, så kallad intern 
konsistens. Vill man ytterligare validera item finns även möjlighet till det. Som tidigare 
nämnts skulle studiens validitet kunnat stärkas av ytterligare data. Detta hade möjligtvis 
kunnat leda till fler kategorier efter analys och i förlängningen även till fler item.  
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När man i en studie som denna aktivt söker information som kan underlätta för anhöriga 
till personer med afasi är det lätt att fokus hamnar på problem och möjliga lösningar på 
dessa. Vi kan inte utesluta att utformningen av item lider av en viss skevhet i 
formuleringen. Detta är något som kan påverka utfallet (Streiner & Norman, 2008); 
särskilt som anhöriga i tidigare studier uttryckt önskemål om att vårdpersonal i sitt 
bemötande ska ha ett positivt förhållningssätt till dem och personer med afasi (Brown et 
al., 2012a). Eventuell skevhet i formuleringar är något som med fördel kan utvärderas i 
vidare studier och i sammansättningen av ett formulär. 
 
När ett preliminärt formulär sammanställts kan man undersöka vilken administration 
som lämpar sig bäst och huruvida resultat skiljer sig åt vid olika typer av användning. 
Är formuläret tänkt att fyllas i hemma? Hur kan i så fall hemmamiljön och frånvaro av 
logopeden påverka svar? Glöms formuläret bort? Naturligtvis finns fler aspekter på 
administration och användande av ett framtida formulär, inte minst de som nämns ovan 
rörande hur logopeden följer upp resultat. Att undersöka vilken skillnad som finns i 
användande i olika stadier av behandling och rehabiliteringsprocess är även det en 
intressant fråga. Samtliga dessa frågor utgör föremål för vidare studier. 
 
Under framställandet av item och med ett framtida formulär i åtanke kom vi fram till 
förutsättningar som skulle underlätta administrerandet av formulär innehållande typ B-
item, dvs. item som syftar till att vara underlag för samtal mellan logoped och anhörig.  
Avslutningsvis följer här nedan några av dessa tankar, som eventuellt skulle kunna vara 
ett stöd i det fortsatta utvecklandet av ett formulär: 

• Logopeden kan presentera formuläret på ett neutralt sätt genom att säga: 

“Här är ett formulär där du ska fylla i vad du tänker om afasi, det finns inga rätt 
eller fel utan det är tänkt att göra vården för dig och din anhöriga med afasi så väl 
anpassad som möjligt” 

• Logopeden bör klargöra att svaren ses över vid ett tillfälle där bara logoped + 
anhörig är på plats. Anhöriga har uttryckt att det är svårt att säga allt och att vara 
öppen med tankar med personen med afasi närvarande i rummet. 

• Om anhörig inte förstår något/någon fråga kan den bli felaktigt besvarad. Detta 
undviks genom att logoped och anhörig går igenom formuläret tillsammans och att 
anhörig markerar saker som hen haft svårt att svara på 

• Logopeden går rad för rad igenom de svar som den anhöriga angett. Ex.: ”På punkt 
X har du angivit Z, kan du berätta mer om det?/ dina tankar om det?”. 

• Vid flervalsfrågorna är det av största vikt att logopeden är tydlig med vad som är 
“rätt” och “fel” men på ett sakligt sätt. Det är viktigt att poängtera att kunskapen är 
något gemensamt mellan logoped och anhörig och att tanken är att klargöra 
kunskaper.  
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5.4. Konklusion 

Vår studie har lett fram till 140 item som resultat av litteraturstudier samt 
fokusgruppsintervjuer med logopeder, personer med afasi samt anhöriga till personer 
med afasi. Våra resultat visar på ett behov av både item som mäter kunskap (typ A) och 
item till underlag för diskussion (typ B). Fördelen med Typ A  item är att man genom 
testning kan få en bild av kunskaps- och förståelsenivån hos anhörig om afasi, men 
också man via upprepad testning kan utvärdera den logopediska insatsen. Fördelen med 
Typ B-item ligger i dess möjligheter för anpassning till den aktuella situationen för 
varje anhörig respektive person med afasi. För att framtagna item ska kunna resultera i 
det tilltänkta formuläret krävs ytterligare validering, reliabilitetstestning och urval.  
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7. Bilagor 

A. Itemlista 
A-1. Tema – Kunskap om afasi  
A-2. Tema – Skilja på afasi och afasirelaterade symptom 
A-3. Tema - Prognos 
A-4. Tema – Logopedbehandling och insats 
A-5. Tema – Kommunikation och anhörigs stöd 
A-6. Tema - Roller 
A-7. Tema - Känslor 

B. Informationsbrev till anhöriga 
C. Informationsbrev till personer med afasi – bildstöd 
D. Informationsbrev till personer med afasi 
E. Informationsbrev till logopeder 
F. Intresseanmälan för studie om afasi 
G. Samtyckesbrev till deltagande anhörig 
H. Samtyckesbrev till deltagande logoped 
I. Samtyckesbrev personer med afasi 
J. Intervjuguide anhöriga 
K. Intervjuguide logopeder 
L. Intervjuguide personer med afasi 
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Tema - Kunskap om afasi 

 
Orsak till afasi 
 
#1:1 
Jag vet varför stroke kan leda till afasi: 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
#1:2 
*Stroke kan leda till afasi till följd av förlamad muskulatur. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
 
#1:3 
*Stroke kan leda till afasi till följd av skada på hjärnans språkområden. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
 
 
 
#1:4 
*Alla personer med afasi har svårt för samma saker. 
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Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
#1:5 
*En person med afasi som har svårt att få fram ord har alltid svårt att skriva. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
#1:6 
*Grad av afasi beror på: 
 

Tidigare språkliga 
förmågor 

Påverkad del av 
hjärnan 

Om muskulatur 
förlamats 

Fysisk hälsa Den insjuknades 
ålder 

 

! ! ! ! ! 
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Förmågor som afasi påverkar 
 
#1:7 
*Afasi kan innebära: 
 

Nedsatt talförmåga Minskad aptit Minnessvårigheter Ökad gråtmildhet Försämrad 
sväljförmåga 

! ! ! ! ! 

 
#1:8 
*Afasi kan innebära: 
 

Svårigheter att 
uppfatta språk/ord 

Problem med 
balansen 

Påverkad 
skrivförmåga 

Påverkad förmåga 
att följa med i 

samtal 

Sömnsvårigheter 

 

! ! ! ! ! 

 
 
#1:9 
*En person med afasi kan ha svårt att avgöra vad den själv säger. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
  



!"#$%$&'()&

 
#1:10 
Jag tror att min anhöriga med afasi kan välja sina ord med omsorg. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#1:11 
*En person med afasi kan bli trött av att delta i ett samtal. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#1:12 
*Språket hos en person med afasi kan variera under dagen. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
#1:13 
Afasi innebär alltid svårigheter att få fram ord. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
#1:14 
*Afasi kan innebära : 
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Svårigheter att ta till 
sig det andra säger 

Minskad kraft från 
muskulatur för att 

forma orden 

Svårigheter med att 
finna ord 

Sväljsvårigheter Påverkad förmåga 
att uttrycka sig i 

skrift 

 

! ! ! ! ! 

 
 
#1:15 
*När en person med afasi pekar på ett föremål kan man förutsätta att personen pekar 
rätt. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#1:16 
Jag tror att min anhöriga med afasi kan säga ifrån när han/hon inte håller med om 
något. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#1:17 
*En person med afasi kan säga “ja” trots att den menar “nej”. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#1:18 
Min anhörig upprepar ofta samma ord och fraser. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 
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! ! ! ! ! ! 

#1:19 
Min anhöriga använder ord som inte passar in i samtal. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#1:20 
Min anhöriga med afasi kan ibland säga ord och fraser utan problem. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#1:21 
*Afasi kan innebära svårigheter att minnas vad som stod i en text. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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#1:22 
*Afasi kan innebära svårigheter att minnas vad som sagts. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#1:23 
*För en person med afasi kan det vara svårt att delta i ett samtal som ofta byter ämne. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#1:24 
*Afasi kan göra att man blir trött av att prata. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Personer med afasis förmåga att prestera 
 
#1:25 
*Jag tror att min anhöriga med afasi kan förstå mer av vad jag säger bara genom att 
lyssna ordentligt: 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#1:26 
*Om min anhöriga med afasi koncentrerar sig är det tillräckligt för att hon/han ska 
kunna tala bättre: 
 



!"#$%$&'()&

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#1:27 
Min anhöriga skulle kunna följa med i samtal bättre om hon/han var mer uppmärksam 
på den som talar. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Anhörigas bedömning 
 
 
#1:28 
Utifrån vad jag ser i vardagen vet jag vilka språkliga svårigheter min anhörig med 
afasi har. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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#1:29 
Jag har sedan tidigare kunskap om vad afasi innebär: 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#1:30 
Det jag lärt mig om afasi har jag lärt mig av: 
 

Annan vårdpersonal 
än logoped 

Bekanta Logoped Internet Böcker och 
tidskrifter 

 

! ! ! ! ! 

 
#1:31 
*Det finns saker om afasi som jag ännu inte förstått. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Mottaglighet 
 
#1:32 
*Jag upplever information om afasi som begriplig: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#1:33 
*Jag upplever mig kunna ta till mig informationen om afasi: 

Instämmer inte Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer helt 
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alls väldigt lite lite måttligt mycket 

! ! ! ! ! ! 

 
&
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Tema - Skilja på afasi och afasirelaterade 
symptom 

 
Situationsförståelse 
 
#2:1 
En person med afasi som har både svårt att tala och förstå språk, kan ändå verka som 
att den förstår det som sägs i ett samtal. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#2:2 
*En person med afasi som både har svårt att tala och förstå språk kan ändå verka som 
att den förstår det som sägs i ett samtal med hjälp av: 
 

Tid på dagen Platsen för samtalet Blickar från de som 
talar 

Vem som talar Kroppsspråk 

 

! ! ! ! ! 

 
Påverkan av medicin 
 
#2:3 
Jag tror att medicin kan påverka graden av afasi hos en person med afasi. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
Afasi kontra annan påverkan 
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#2:4 
*För en person med afasi påverkas alltid förmågan att tänka. 
    

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
     lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 

#2:5 
*Förvirring liknande den vid demens är en del av afasi 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
     lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#2:6 
*Epilepsi-anfall kan tillfälligt försämra afasi: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
     lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#2:7 
Afasi kan medföra plötsliga humörsvängningar. 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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#2:8 
*Afasi påverkar: 

Tidsuppfattningen Rörelseförmågan Tal-muskulaturen Förmågan att sortera 
sinnesintryck 

Språket 

 

! ! ! ! ! 

 
#2:9 
*Afasi kan medföra svårigheter med tidsuppfattningen. 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 

#2:10 
Afasi gör det svårt för en person att formulera tankar. 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 

#2:11 
*Afasi kan göra att man i ett vardagssammanhang har svårt att veta vad som ska göras. 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
 
#2:12 
*Jag tycker det är svårt att skilja på afasi och annan påverkan på språket: 

Instämmer inte Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer helt 
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alls väldigt lite      lite måttligt mycket 

! ! ! ! ! ! 

 
#2:13 
Jag tyckte det var svårt att särskilja afasi från annan påverkan när min anhöriga 
insjuknade. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

&
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Tema - Prognos 

 
Prognosen 
 
#3:1 
*En afasiprognos är: 
 

Ett statiskt tillstånd Beroende av grad av 
rörelsenedsättning 

Beroende av tid 
sedan insjuknandet 

Liknande för alla Säkrare efter 
3 månader 

 

! ! ! ! ! 

#3:2 
Jag tror att afasins förlopp innebär en stadig försämring. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#3:3 
*Om afasin är omfattande i början av insjuknandet innebär det alltid att svårigheterna 
kommer vara fortsatt stora. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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#3:4 
Jag upplever att afasin påverkar min anhöriges språk allt mer. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
 
Att se framsteg i detaljer 
 
#3:5 
*Att min anhörig med afasi ibland säger hela fraser betyder att afasin kommer att avta. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
#3:6 
*Oväntade ord och fraser är ett tecken på tillfrisknande från afasin: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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Förväntningar 
 
#3:7 
*Jag tror att min anhörig kommer bli fri från sin afasi: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#3:8 
Jag upplever förbättringar av min anhörigas afasi: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#3:9 
*Jag tror att min anhörig kommer att bli frisk från sin afasi. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Prognos och insats 
 
#3:10 
Jag tror att vården riktad till min anhörig påverkas av hur länge sedan han/hon 
insjuknade. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
#3:11 
Logopeden prioriterar de som är mest nyligt insjuknade 
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Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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Tema - Logopedbehandling och insats 

 
Logopedens roll 
#4:1 
*Det här kan jag och min anhörig få hjälp med hos logoped: 
 

Träna språkliga 
förmågor 

Information om 
afasi 

Kommunikations- 
träning 

Knäproblem Utprovning av 
kommunikations- 

hjälpmedel 

 

! ! ! ! ! 

 
#4:2 
*En av logopedens uppgifter är att utvärdera hur jag och min anhörig kommunicerar. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#4:3 
*Jag vet vilken typ av stödinsatser för mig och min anhörig som finns att tillgå från 
samhället. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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Testning 
#4:4 
Jag vet vad logopedens tester mäter: 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#4:5 
 Logopedens tester mäter t.ex.; 

Ordförrådet 

Hur snabbt pma 
kommer 

tillgodogöra sin 
träning 

Hur ofta man säger 
fel ord 

Förmågan att ta 
fram ord 

Hur mycket språket 
varierar över dagen 

! ! ! ! ! 

#4:6 
*Logopedens test ger en tydligare bild av utvecklingen om de kan genomföras med ett 
par veckors mellanrum. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Vad behandling kan ge 
#4:7 
*Med tillräckligt mycket träning kan personer med afasi bli helt återställlda. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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#4:8 
*Jag tror att det krävs omfattande logopedbehandling för att min anhörig ska bli frisk 
från afasi. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#4:9 
*Effekten av behandling är oberoende av tid sedan insjuknandet. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#4:10 
*Behandling hos logoped är det enda som behövs för att en person med afasi ska 
förbättra sitt språk: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
#4:11 
Jag tror logopedisk behandling kan ge min anhöriga: 
      

En bättre talförmåga Mer ord att uttrycka 
sig med 

Strategier för att 
kommunicera 

Bättre förmåga att 
lyssna 

Förbättrad 
röstvolym 

 

! ! ! ! ! 
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#4:12 
Jag vet vad man kan träna upp med hjälp av logopedträning: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Vad behandling kan vara 
#4:13 
*Det här tror jag att en person med afasi kan träna hos logoped: 
      

Ökad läsförmåga Talförmågan Uttal Träna på att prata 
snabbare 

Träna på att andas 
rätt 

! ! ! ! ! 

 
#4:14 
*Afasibehandling kan bestå av: 
 

Behandling i grupp Träning med 
anhörig Retorikträning Hembesök Arbetsplatsbesök 

! ! ! ! ! 

 
#4:15 
*Ibland kan det vara bra att avbryta afasibehandling. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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#4:16 
*Jag kan vara en del av afasibehandlingen. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#4:17 
*Min kunskap om min anhöriga med afasi kan påverka behandlingen. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

Motivation 
 
#4:18 
Jag tror min anhörig är motiverad att träna: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#4:19 
Jag tror min anhörig behöver träna mer hos logoped: 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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Vilken behandling anhöriga anser som lämplig 
#4:20 
Jag vet vad jag och min anhörig behöver hjälp med: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#4:21 
Med logopedträning behöver vi hjälp med: 
 

Få fram orden Hjälp för att 
underlätta 

kommunikationen 

Kommunikations- 
hjälpmedel 

Träna på viktiga ord Träna på att prata 
snabbare 

! ! ! ! ! 

 
#4:22 
Jag tycker afasiträningen dröjt för länge i jämförelse med annan träning som min 
anhörig fått i och med stroken: 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer lite Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#4:23 
Jag tror min anhörig får bäst hjälp genom att: 

Sjunga fram ord Träna på att säga 
svåra ord 

Träna på sitt uttal Träna på att prata 
snabbare 

Träna på sin 
kroppshållning vid 

tal 

! ! ! ! ! 
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Afasin ej prioriterad 
#4:24 
Jag upplever att träning av fysiska förmågor prioriteras framför afasi. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

&



!"#$%$&'()&
&

Tema - Kommunikation och anhörigs stöd 

 
Förståelse för vad kommunikation kan vara 
 
#5:1 
*Man kan kommunicera genom: 
 

Skrift Tankar Kroppsspråk Beröring Blickar 

 

! ! ! ! ! 

 
#5:2 
*Man kan kommunicera genom: 
 

Teckenspråk Läsa på läppar Rita bilder Tekniska hjälpmedel Visa bilder 

 

! ! ! ! ! 

 
 
#5:3 
*Man kan kommunicera genom: 
 

Skrift Tankar Kroppsspråk Beröring Blickar 

 

! ! ! ! ! 
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Olika samtalspartner och situationer 
 
#5:4 
*En person med afasi kommunicerar alltid lika bra oberoende av samtalspartner. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#5:5 
*Jag tror att min anhörigas förmåga att uttrycka sig kan bero på samtalspartner. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#5:6 
*Jag tror att vissa situationer kan påverka min anhörigas möjlighet att uttrycka sig. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#5:7 
Jag tror min anhörigs kommunikation kan variera beroende på: 
 

Samtalspartner Motivation Samtalets innehåll Vad som hänt under 
dagen 

Humöret 

! ! ! ! ! 

 
Bemötande 
 
#5:8 
För att underlätta min anhörigas språk är det viktigt att jag är vänlig. 
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Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#5:9 
För att underlätta min anhörigas språk är det viktigt att undvika stress. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#5:10 
För att stötta min anhörig i kommunikationen kan jag: 
 

Tolka det min 
anhöriga säger 

Ge ledtrådar när jag 
vet ordet 

Ge min anhörig 
utrymme att försöka 

Tala för min 
anhöriges räkning 

Uppmuntra min 
anhörig att försöka 

 

! ! ! ! ! 

Ahörigas inställning till personenr med afasis språk 
 
#5:11 
Det händer att min anhöriga med afasi säger saker i fel sammanhang. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#5:12 
Min anhöriga med afasi är en egen kommunikatör. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 
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! ! ! ! ! ! 

Faktorer som underlättar eller försvårar för en person med afasi 
 
#5:13 
Ett lugnt taltempo gör det lättare för en person med afasi att förstå. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#5:14 
Det här kan underlätta kommunikationen för en person med afasi. 
 

Tala en i taget Snabbt taltempo Korta yttranden Tala med stark röst Hålla sig till ämnet 

! ! ! ! ! 

 
#5:15 
*Det här kan underlätta läsning för en person med afasi. 

Långa meningar Långt radavstånd Stor textstorlek Text skriven i korta 
meningar 

Särskilda färger på 
texten 

 

! ! ! ! ! 

 
 
 
#5:16 
*Att lyssna på flera personer kan vara svårare för en person med afasi än att lyssna på 
enskilda talare. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 
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! ! ! ! ! ! 

 
Anhörigas strategier  
 
#5:17 
*Jag vet hur jag ska göra när jag vet vilket ord min anhöriga med afasi vill säga: 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#5:18 
*Jag vet hur jag ska göra för att underlätta kommunikationen med min anhöriga med 
afasi. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#5:19 
Jag brukar tvingas till att gissa vad min anhörig menar. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
 
#5:20 
Jag ställer fråga på fråga för att komma vidare i samtal med min anhörig: 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 
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! ! ! ! ! ! 

 
#5:21 
När min anhörig har svårt att komma på ett ord brukar jag: 
 

Gissa tills vi kommer 
fram till ordet 

Be anhörig peka Be anhörig skriva 
första bokstaven på 

ordet 

Be anhörig lugna sig 
till han/hon kommer 

på ordet 

Be anhörig beskriva 
med andra ord 

 

! ! ! ! ! 

 
#5:22 
När min anhörig med afasi inte får fram ett ord underlättar det att: 
 

Erbjuda papper och 
penna 

Ge mer betänketid Säga ordet Börja prata så det 
inte blir tyst 

Ge förslag på ord 

 

! ! ! ! ! 

 
#5:23 
*Jag vet hur jag ska stötta min anhöriga med afasi när hon/han berättar något. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#5:24 
Jag kan underlätta min anhöriges kommunikation genom att: 
 

Ge många förslag på 
ord 

Sänka taltempot Försäkra mig om att 
min anhörig är med 

i samtalet 

Ge tid till att tänka Ge en valmöjlighet 
i taget 
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! ! ! ! ! 

 
#5:25 
Jag kan underlätta min anhörigas möjlighet att kommunicera sig genom att: 
 

Ge alternativ på ord Inte visa negativa 
känslor 

Erbjuda papper och 
penna 

Inte avbryta Uppmuntra 

 

! ! ! ! ! 

 
#5:26 
*Jag behöver fler tips på hur jag ska göra för att påverka hur jag och min anhöriga ska 
kommunicera: 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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#5:27 
*När talet inte fungerar har jag andra verktyg att använda för att kommunicera med 
min anhöriga med afasi: 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Strategier för samtal 
 
#5:28 
*Jag för min anhörigas talan i samtal med andra. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#5:29 
*Jag och andra närstående tar ofta över samtal från min ahöriga med afasi. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#5:30 
*Det brukar finnas utrymme för min anhöriga med afasi att ta plats i samtal med 
andra. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
#5:31 
I min anhöriges kommunikation med andra brukar jag: 
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Tolka det min 
anhöriga säger 

Ge utrymme för min 
anhörig att tala 

Stötta min anhörig 
vid behov 

Tala för hans/hennes 
räkning. 

Avbryta när de 
andra råkar “köra 
över” min anhörig 

 

! ! ! ! ! 

#5:32 
*Jag tycker det är svårt att veta hur jag ska hjälpa till i ett samtal med flera personer. 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Anhörigas ambition  att förstå personer med afasi 
 
#5:33 
*Jag försöker förstå allt min anhörige vill säga/förmedla. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#5:34 
*Det är ett misslyckande att inte förstå vad min anhörig försöker säga. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Hjälpmedel som kommunikationsstöd 
 
#5:35 
*Kommunikationshjälpmedel är till för att ersätta talet. 
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Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Sociala kontakter 
#5:36 
Det är bra för min anhöriga att träffa andra. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#5:37 
Det är bra för min anhöriga att delta i sociala sammanhang. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#5:38 
Jag tror min anhörigs sociala behov är tillgodosett. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
 

&
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Tema - Roller 

 
Vilket ansvar anhörig tar för personen med afasis kommunikation 
 
#6:1 
Jag tycker det känns jobbigt att ansvara för kommunikationen för både mig och min 
anhörig med afasi. 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#6:2 
Jag brukar förklara för andra hur de ska kommunicera med min anhörig.   
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

#6:3 
*Jag tycker det är jobbigt att förklara för andra hur de ska kommunicera med min 
anhöriga när hon/han är närvarande. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
  



!"#$%$&'()&
&
 
#6:4 
Jag tolkar min anhöriga rätt vid de flesta tillfällena: 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
   lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Motivation 
 
#6:5 
Min anhöriga med afasi är svår att motivera till träning 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#6:6 
Min anhörig behöver uppmuntran för att få sin träning gjord. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#6:7 
Mina förväntningar på min anhöriga påverkar hans/hennes prestation. 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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#6:8 
*Jag vet hur jag kan stärka min anhörigas självförtroende att samtala. 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

&
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Tema - Känslor 

 
Anhörigs tolkning av personen med afasis känslor 
 
#7:1 
Jag tror min anhöriga med afasi känner följande i samtal med andra: 

Nyfikenhet Utanförskap Delaktighet Oförändrat mot 
innan 

Underlägsenhet 

! ! ! ! ! 

 
#7:2 
Jag tror min anhörig skäms för sin afasi. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#7:3 
*Min anhörig med afasi undviker sociala sammanhang till följd av att andra inte förstår  
hans/hennes svårigheter. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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#7:4 
Jag tror min anhörig är frustrerad över sitt tal. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Anhörigs känslor inför afasi och personer med afasi 
 
#7:5 
*Jag känner mig frustrerad över min anhöriges: 
 

Bristande karaktär Ovilja att träna Långssamhet att 
utföra saker 

Oförmåga att 
påbörja saker 

Jag känner mig inte 
frustrerad 

! ! ! ! ! 

 
#7:6 
Inför det faktum att min anhörig har afasi kan jag känna: 
 

Ledsamhet Ensamhet Frustration Saknad Hjälplöshet 

! ! ! ! ! 

 
Känslor inför att ställa svåra frågor 
#7:7 
Det finns frågor som jag undviker att ställa när min anhöriga närvarar. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 
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#7:8 
Jag undviker att ställa vissa frågor för att inte såra min anhöriga med afasi. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
Personer med afasis självbild 
 
#7:9 
*Jag vet hur jag kan stärka min anhöriges självförtroende för sin kommunikation. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#7:10 
Jag tror att min anhörigas självförtroende försämrats av afasin. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#7:11 
Jag tror min anhörig anstränger sig inför nya människor för att verka så frisk som möjligt 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#7:12 
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*Min anhörig med afasi undviker sociala sammanhang. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#7:13 
*Jag tror att min anhörige undviker att ta kontakt med folk till följd av afasin. 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#7:14 
Jag upplever att jag kan anstränga mig mer för min anhörig med afasi. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
#7:15 
Jag tror andra har svårt att förstå vilka svårigheter min anhörig med afasi har. 
 

Instämmer inte 
alls 

Instämmer 
väldigt lite 

Instämmer 
lite 

Instämmer 
måttligt 

Instämmer 
mycket 

Instämmer helt 

! ! ! ! ! ! 

 
 
&



Bilaga B 
 

 
Informationsbrev till anhörig till person med afasi 
Vill Du delta i en studie om erfarenheter av afasi? 
 
Vi heter Rasmus Andersson och Lars Edman och är logopedstudenter från Uppsala 
universitet. Under 2012 ska vi skriva vår magisteruppsats inom området afasi. 
 
Afasi är något som påverkar individen och dess omgivning från första stund. Från ena dagen 
till den andra så förändras kommunikationen och många nya situationer uppstår. Hur 
situationen upplevs är något som beror av en rad faktorer. För att förbättra logopedens 
insatser vill vi undersöka vad personer med afasi, anhöriga till personer med afasi samt 
yrkesverksamma logopeder har för erfarenheter och upplevelser av afasi. 
 
Vad handlar projektet om? 
Vi vill utarbeta ett frågeformulär om afasi som ska kunna ge en bild över situationen för en 
anhörig till person med afasi. Detta formulär ska i sin tur underlätta för logopeder i deras 
möte med anhöriga till personer med afasi. Vår uppsats bygger på en studie av upplevelser 
och erfarenheter kring afasi. 
 
Vad innebär ditt deltagande? 
Studien bygger på gruppintervjuer i samtalsform där du tillsammans med oss och andra 
anhöriga till personer med afasi samtalar om upplevelser av afasi. Samtalen kommer att 
spelas in med ljudupptagning och sedan skrivas ned. 
 
Deltagandet är förstås helt frivilligt, och beslut att delta eller ej påverkar inte eventuell övrig 
vård. Deltagare kan avbryta sin medverkan när som helst utan att skäl behöver anges. 
Om du anmäler ditt intresse kommer vi att kontakta dig. Du får då ytterligare information och 
möjlighet att ställa frågor, innan du bestämmer om du vill medverka eller ej. 
Samtalen kommer ta ca 60-90 minuter och fika bjuds under samtalet. Vi planerar att hålla 
samtalen under andra halvan av september och i början av oktober. 
 
Deltagare 
Vi söker anhöriga till personer med afasi där det har gått minst ett år sedan insjuknandet. 
 
Personuppgifter 
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Samtliga ljudupptagningar samt nedskrivet 
material av samtalen kommer att kodas och därmed avidentifieras. Förvaring av listan för 
deltagare och ljudupptagningen kommer ske separat. Ansvarig för listan är vår handledare 
Monica Blom Johansson, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet. 
Förvaring av ljudupptagning och transkribering ansvarar Institutionen för logopedi, Uppsala 
universitet. 
 
 
Intresseanmälan 
Intresseanmälan görs enklast genom att kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan även 
fylla i det bifogade svarsformuläret och skicka detta till oss så snart som möjligt.  
 
Med vänlig hälsning 
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Till dig som har afasi 
      
Vi heter Rasmus Andersson och Lars Edman och är 
logoped-studenter 
 
Vi skriver en uppsats om Afasi. 
 

 

 
 
Vi vill prata med dig om Afasi. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Du 
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Vi vill prata med flera personer samtidigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det kommer ta ca 60-90 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A A A 
Du 

Afasi 
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Vi slutar om du blir trött. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du kan närsomhelst avbryta. 
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Vi kommer spela in samtalen.  
 
 
 
  
  
 
 
 
 



Bilaga D 

 
Informationsbrev till person med afasi 
Vill Du delta i en studie om erfarenheter av afasi? 
 
Vi heter Rasmus Andersson och Lars Edman och är logopedstudenter från Uppsala universitet. Under 
2012 ska vi skriva vår magisteruppsats inom området afasi. 
 
Afasi är något som påverkar individen och dess omgivning från första stund. Från ena dagen till 
den andra så förändras kommunikationen och många nya situationer uppstår. Hur situationen 
upplevs är något som beror av en rad faktorer. För att förbättra logopedens insatser vill vi 
undersöka vad personer med afasi, anhöriga till personer med afasi samt yrkesverksamma 
logopeder har för erfarenheter och upplevelser av afasi. 
 
Vad handlar projektet om? 
Vi vill utarbeta ett frågeformulär om afasi som ska kunna ge en bild över situationen för en anhörig till 
person med afasi. Detta formulär ska i sin tur underlätta för logopeder i deras möte med anhöriga 
till personer med afasi. Vår uppsats bygger på en studie av upplevelser och erfarenheter kring 
afasi. 
 
Vad innebär ditt deltagande? 
Studien bygger på gruppintervjuer i samtalsform där du tillsammans med oss och andra personer 
med afasi samtalar om upplevelser av afasi. Samtalen kommer att spelas in med ljudupptagning 
och sedan skrivas ned. 
 
Deltagandet är förstås helt frivilligt, och beslut att delta eller ej påverkar inte eventuell övrig 
vård. Deltagare kan avbryta sin medverkan när som helst utan att skäl behöver anges. 
Om du anmäler ditt intresse kommer vi att kontakta dig. Du får då ytterligare information och 
möjlighet att ställa frågor, innan du bestämmer om du vill medverka eller ej. 
Samtalen kommer ta ca 60-90 minuter och fika bjuds under samtalet. Vi planerar att hålla 
samtalen under andra halvan av september. 
 
Deltagare 
Vi söker personer med afasi där det har gått sex månader sedan insjuknandet. Vi söker personer 
som kan delta i ett gruppsamtal och därför inte har en alltför stor nedsättning i talet. 
 
Personuppgifter 
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Samtliga ljudupptagningar samt 
nedskrivet material av samtalen kommer att kodas och därmed avidentifieras. Förvaring av 
listan för deltagare och ljudupptagningen kommer ske separat. Ansvarig för listan 
är vår handledare Monica Blom Johansson, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala 
universitet. För förvaring av ljudupptagning och transkribering ansvarar Institutionen för logopedi, 
Uppsala universitet. 
 
Intresseanmälan 
Intresseanmälan görs enklast genom att kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan även fylla i det 
bifogade svarsformuläret och skicka detta till oss så snart som möjligt. 
 
Med vänlig hälsning 
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Samtycke till deltagande i studien om erfarenheter 
av afasi 
 
Läs detta innan du svarar!: 
 
•  Det är helt frivilligt. 
 
 
•  Det är helt ok att säga nej. 
 
 
•  Du kan ångra dig. 
 
 
•  Allt behandlas med sekretess. 
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Deltagande i studien: 
 

 Hjälper personer med afasi. 
 

 Hjälper anhöriga till personer med afasi. 
 

 Hjälper forskningen. 
 
 

 Är inte tal- eller språkbehandling. 
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Samtycke 
 
 
Jag har förstått informationen.    
 
 
Jag samtycker till att delta.     
 
 
Jag har fått en kopia på denna information.  
 
 
Namnteckning        
 
_________________________ 
 

JA  

NEJ 
 

JA 
 

JA 
 

NEJ 
 

NEJ 
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Intervjuguide anhöriga  
 
Den här informationen fick jag om afasi 
Detta tyckte jag var viktigt att veta om afasi 
För någon annan skulle denna information vara viktig att veta 
 
 
*Vilken information fick du på sjukhuset? (I början (onset)) 

Vad tyckte du om den? 
 
Var det något du hade velat veta (mer om)? 
Saknade du någon information? 
 
 
*Vilken information fick du hos logopeden? (När behandlingen påbörjades) 
 
Var det något du hade velat veta (mer om)? 
Saknade du någon information? 
 

__________________________ 
 
Kan du exemel på... 
Sammanfatta, spegla 
Avsluta med att sammanfatta...vi har pratat om det här: ni har sagt blablabla. 
 
 
Följdfrågor: 
“Kan du berätta lite mer om...” 
“Hur ser du på...” 
“Kan du ge ett exempel på det”? 
“Du berättade innan att..... kan du berätta lite mer om det”? 
 
Allmänna strategier: 
-Spegling 
-Repetition, sammanfatta det som sagts och se om vi förstått rätt. 
-Stöd i text, ev. förberedda ord. Kan underlätta att gå tillbaka till tidigare 
behandlade ämnen. 
-Erbjuda svarsalternativ om det blir svårt att hitta ord. 
-“Öppna slut” om personen har svårt att formulera sig. Vi skapar ett 
påstående men lämnar sista ordet öppet, så kan deltagaren fylla i med 
valfritt ord. 
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Intervjuguide logopeder 
(intro*) 
 
 
- Vad tycker du är viktig information att ge anhöriga till personer med afasi?  
 
-Vad behöver de veta? (och varför?) 

 
- om vad afasi är?  
 
- om hur afasin påverkar pma? 
 
- kommunikationen, möjligheter och begränsningar? 

 - hur man pratar med varandra? Andra sätt att kommunicera? Bemötande? 
 
 
- Tidsperspektiv - vad behöver de veta när? 
 
- Beroende på prognos? 
 
 
 
- Finns återkommande frågor hos anhöriga? 
 

-Vad vet de och inte? 
 

- kommunikationen, möjligheter och begränsningar? 
  

- hur man pratar med varandra? Andra sätt att kommunicera? 
Bemötande? 

 
 
- Vad brukar inställningen hos anhöriga vara? Finns olika typer? Hur resonerar de? 
 
- hur/om pma kan förändras? 
 
- om det sociala - relationen inom familj och till vänner? 
 
- om vardagslivet? 
 
- om rollen som anhörig , känslor? 
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Intervjuguide personer med afasi 
(intro* - vi vill ta del av era erfarenheter) 
Idag ska vi prata om vad ni tycker  att era X behöver veta om din afasi för att ni ska fungera så 
bra som möjligt (tillsammans)? (Vad behöver en anhörig veta?) 
 
Vi kan börja med: 
 
Vad gör x bra /mindre bra? - Vad fungerar/vad fungerar inte? 
 
 
- Vad behöver de veta om afasi? Vad det är.. (öppen fråga) 
 
Vad vill du att anhöriga ska veta om hur afasin påverkar dig? 
 
->Tänk på de övriga personerna i rummet (pma), vad behöver en person veta om deras afasi? 
->Eller om du skulle träffa någon som inte vet vad afasi är. 
 
 
Vad behöver de veta om kommunikationen? 
 
-> vad fungerar bra /mindre bra? 
 
- hur man pratar med varandra?  
- Hur du vill att man pratar med dig? 
 
- Hur kan man göra när orden inte kommer fram? 
 
Andra sätt att kommunicera?  
 
 
 
 
- Vad behöver anhöriga veta om dina känslor? Hur det känns att ha afasi.. 
 
- Hur du ser på din roll i er relation? 
 
 
 - Finns det saker ni skulle vilja förklara för dem men inte kunnat? 
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Kommunikationsstöd under samtalet: 
 
Pennor (blyerts, bläck, tusch) 
 
Papper / anteckningsblock 
 
Namnskyltar (stora, tydliga) 
 


