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SAMMANFATTNING 
Syfte: Denna studie syftade till att kartlägga svenska logopeders användande av 

afasivänligt skriftligt informationsmaterial. Studiens sekundära syfte var att undersöka 

och bedöma huruvida inskickat skriftligt material från deltagare ansågs uppfylla 

kriterier för ”afasivänlighet” baserat på tidigare forskning.  

Metod: Studien använde sig av en blandad kvantitativ och kvalitativ studiedesign. En 

kartläggning genomfördes via en webbaserad enkät som bestod av 11 slutna och öppna 

frågor om logopeders användande av afasivänligt informationsmaterial. Inskickade 

informationsmaterial beskrevs och bedömdes utifrån 14 parametrar.  

Resultat: Det var 31 logopeder som besvarade enkäten. Resultaten visade att 58 % av 

deltagarna ibland till alltid använde afasivänligt skriftligt informationsmaterial till 

patienter med afasi. Av samtliga deltagare upplevde 90 % ett måttligt till stort behov av 

tillgång till afasivänligt skriftligt informationsmaterial. Det material som rankades högst 

uppfyllde 86 % av parametrarna och det som rankades lägst 36 %.  

Slutsats: Studien visar att det finns ett behov av afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial till personer med afasi samt att en osäkerhet kring hur man bäst 

utformar ett sådant material föreligger. Vidare forskning behövs för att ta reda på vad 

personer med afasi i Sverige upplever som afasivänligt skriftligt material. 

 

Nyckelord: afasi, afasivänligt, skriftligt informationsmaterial, logopedi 
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ABSTRACT 
Purpose: This study aimed to investigate if Swedish speech and language pathologists 

use aphasia-friendly written information. The secondary aim of the study was to 

examine written materials provided by speech and language pathologists and determine 

if their materials could be classified as aphasia-friendly according to previous research. 

Method: This study used a mixed study design using both qualitative and quantitative 

research methods. An online survey was conducted, containing 11 qualitative and 

quantitative questions about speech and language pathologists’ use of aphasia-friendly 

written information. Submitted materials by speech and language pathologist were 

described and assessed according to 14 parameters based on previous research.  

Results: Thirty-one speech and language pathologists answered the survey. The results 

showed that 58% of the participants sometimes to always used aphasia-friendly written 

information with their aphasia patients, and that 90% of the participants felt a moderate 

to great need for aphasia-friendly written information. The highest ranked material 

received a score of 86% aphasia-friendliness and the lowest ranked material received a 

score of 36% aphasia-friendliness.  

Conclusion: The study showed that there is a need for aphasia-friendly materials for 

aphasia patients although the participants felt unsure about how to customize written 

material to patient needs. More research is needed to investigate what Swedish aphasia 

patients consider to be aphasia-friendly written information.  

 

Keywords: aphasia, aphasia-friendly, written information, speech and language 

pathology 
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 Inledning  

Att drabbas av afasi förändrar i mer eller mindre grad livssituationen för den drabbade 

och dess anhöriga. Vardagen omkullkastas och kommunikativa färdigheter som tidigare 

gått per automatik, kan plötsligt vara svåra att utföra. Under vårdtiden och senare 

rehabilitering kommer personer med afasi i kontakt med många olika professioner, 

däribland logoped, och mycket information behöver förmedlas. Hur förmedlas skriftlig 

information till patienten med afasi och på vilket sätt och är informationen 

individanpassad och tillgänglig för patienten?  

 

Att patienter med afasi ska ges möjlighet till ökad delaktighet och engagemang i sin 

egen vård var drivkraften till vår kartläggning av logopeders användande av afasivänligt 

skriftligt informationsmaterial i Sverige. Vi hoppas att denna kartläggning kommer att 

bidra med kunskap vid framtagande av kliniska riktlinjer för afasivård i Sverige samt 

ligga till grund för vidare forskning inom området. 
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 Bakgrund 

2.1. Afasi  

Afasi är en följd av förvärvad hjärnskada och innefattar språkliga svårigheter med att 

både ge och ta emot muntlig och skriftlig information (Kemmerer, 2014). Alexi är en 

del av afasi och är en förvärvad form av dyslexi som påverkar förmågan att läsa och 

förstå skriven text (Norrving, 2015). Personer med afasi är en heterogen grupp. 

Svårigheterna är olika från person till person och personer med afasi behöver därför 

olika typ och grad av stöd i sin kommunikation med andra. Denna grupp är ofta i behov 

av att använda multimodal kommunikation, det vill säga de behöver använda olika 

strategier för att kommunicera med sin omgivning. Att rita, använda gester, bilder samt 

appar är exempel på kommunikationssätt personer med afasi kan använda sig av. 

Samtalspartnern kan även underlätta samtalet genom att använda så kallade 

partnerstrategier (Mirenda & Beukelman, 2005).  

 

2.1.1. Att läsa med afasi 

För att kunna ta till sig skriven text behöver läsaren först kunna identifiera att det som 

ses är ett skrivet ord, därefter identifiera bokstäverna utifrån dess form oavsett typsnitt. 

När bokstäverna har identifierats bildas en ordbild som sedan kan kopplas ihop med en 

betydelse via det semantiska lexikonet; detta kallas ortografisk läsning. Ett alternativt 

sätt att läsa på sker genom så kallad fonologisk läsning. Bokstäverna analyseras visuellt 

och kopplas sedan till det fonologiska ljudet. Därefter ljudas ordet och kopplas till det 

semantiska lexikonet. Fonologisk läsning är mer mödosamt och tidskrävande men kan 

vara ett alternativ när förbindelser involverade i den ortografiska läsningsprocessen 

skadats. Vid alexi kan olika delar av läsprocessen vara påverkad, men även andra 

impressiva svårigheter, så som nedsatt ordförståelse, kan ge stora konsekvenser för 

läsningen. För att läsprocesserna ska fungera behöver varje individuell förbindelse och 

bearbetningssystem vara intakt (Kemmerer, 2014). Andra konsekvenser av en förvärvad 

hjärnskada som kan påverka läsprocessen kan vara bristande koncentrationsförmåga, 

nedsatt arbetsminne och fatigue (Afasiförbundet, u.å). 

 

 

2.2. Lagar och riktlinjer 

Enligt Patientlagen kap 3 §1 ska alla patienter bli informerade om sitt hälsotillstånd, 

behandlingsalternativ samt eventuella hjälpmedel. Enligt kap 3 §6 ska informationen 

anpassas utifrån mottagarens språkliga bakgrund och individuella förutsättningar. Om 

informationen ej anpassas kan ett etiskt dilemma uppstå då det blir svårt att veta om 

patienten samtycker till vidare vårdinsatser. Att förstå sin situation och 

behandlingsalternativ är avgörande för att kunna vara delaktig i den egna vården samt 

för patientens självbestämmande och integritet (Patientlagen, 2014:821). Ett sätt att 

möjliggöra patientens delaktighet i vården är genom skriftligt informationsmaterial. Via 

skriftligt informationsmaterial kan patienten ta till sig information om bland annat sitt 

hälsotillstånd och behandlingsmöjligheter, vilket ökar patientens möjlighet till 

självbestämmande. Skriftlig information kan dock behöva anpassas utifrån individuella 

förutsättningar för att kunna nå läsaren. Personer med afasi tillhör gruppen personer 

som behöver specifikt anpassad skriftlig information, så kallad afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial.  
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I Sverige pågår ett arbete med att ta fram kliniska riktlinjer för afasivård för att främja 

en evidensbaserad och jämlik vård (personlig kommunikation, Monica Blom Johansson, 

2019-10-15). I de nationella riktlinjerna för stroke tas intensiv språklig behandling, 

träning i alternativ kommunikation samt kommunikationspartnerträning vid afasi upp 

som en viktig del i rehabiliteringen. Afasivänligt skriftligt informationsmaterial belyses 

dock ej (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Internationella riktlinjer för afasivård har påtalat vikten av afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial. Skriftlig information bör ges oavsett svårighetsgrad av afasi och i 

ett afasivänligt format som är anpassat till patientens språkliga förmåga (Aphasia 

Rehabilitation Best Practice Statements, 2014; Simmons-Mackie et al., 2017; National 

Institute for Health and Care Excellence, 2013).  

 

Svensk lag stödjer rättigheterna till personligt utformad information för alla individer. 

Vid jämförelse med internationella riktlinjer för vård vid afasi ses en avsaknad av och 

ett behov av svenska kliniska riktlinjer vid afasivård, där afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial bör ingå. 

 

 

2.3. Skriftligt informationsmaterial 

Skriftligt informationsmaterial syftar till att informera genom ett skriftligt medel och 

kan spridas till patienter som läser självständigt. Exempel på skriftligt 

informationsmaterial är broschyrer, informationsbrev, instruktioner och råd.  

Personer med afasi som drabbats av impressiva svårigheter kan ha svårt att ta till sig 

skriftligt informationsmaterial som inte anpassats. Anpassat material riktat till 

målgruppen behövs för att främja självständigt läsande och har visats öka läsförståelsen 

jämfört med material som inte anpassats (Rose, Worrall & McKenna, 2003). Med 

afasivänligt skriftligt informationsmaterial menas material som är anpassat till individer 

med impressiva svårigheter till följd av afasi (Rose et al., 2011). Skriftligt material kan 

dock behöva kompletteras med muntlig information till patienten för att hjälpa patienten 

till ökad förståelse. Det skriftliga materialet fungerar därmed som samtalsstöd i 

informationsöverföringen. Termen “afasivänligt”, som används genomgående i denna 

uppsats, är baserat på vad tidigare forskning har visat vara fördelaktigt för personer med 

afasi. 

 

2.3.1. När vill personer med afasi få information?  

I en studie av Rose, Worrall, Hickson & Hoffmann (2010) intervjuades 40 personer med 

afasi om de ansåg att det var viktigt att få skriftlig information om sin vårdsituation 

samt när under vårdtiden de föredrog att få denna information. Dessa personer valdes 

genom maximum variation sampling för att få spridning utifrån olika typer av afasi, 

grad av läskunnighet och tid efter stroke. Majoriteten av deltagarna tyckte att 

information var viktig att få och önskade få skriftlig information om afasi under flera 

tillfällen under sin vårdtid och att även anhöriga skulle få samma information. Den mest 

optimala tidpunkten att tillägna sig skriftlig information ansågs av 97 % av deltagarna 

vara 6 månader efter insjuknandet. Innan dess föredrogs anpassad information om 

stroke och afasi via video och DVD då det även kunde hjälpa deltagaren att fylla ut 

tiden under sin sjukhusvistelse. 
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2.4. Hur kan informationen anpassas? 

Flera studier har visat att skriftlig information kan anpassas till ett mer afasivänligt 

format (Rose et al., 2010; Rose, Worrall, Hickson & Hoffmann, 2011; Rose et al., 2012; 

Diez et al., 2014; Stroke Association, 2012). Nedan följer en sammanställning av 

faktorer som påverkar den skriftliga informationens tillgänglighet för personer med 

afasi. 

 

2.4.1. Språk och syntax 

Ett mindre komplext språk där det relevanta budskapet tydligt framgår, med kortare 

meningar och fraser upplevs vara lättare att förstå i skriftligt informationsmaterial (Rose 

et al., 2011). Enligt riktlinjer från Stroke Association bör orden i en broschyr för 

personer med afasi väljas omsorgsfullt. Ord som är betydelsefulla för budskapet och 

som är vanligt förekommande i vardagligt tal rekommenderas. Förkortningar och 

facktermer bör undvikas. Om detta inte är möjligt bör en förklaring till termen finnas 

(Stroke Association, 2012).  

 
Mindre textmängd per sida gör texten mer lättläst. Likaså föredras mindre 

informationsmängd totalt men mängden information som bör finnas i ett afasivänligt 

skriftligt format kan behöva individanpassas. Vissa personer med afasi kan uppleva att 

informationen blir för förenklad och därmed otillräcklig (Rose et al., 2011). Vidare bör 

informationen ges i en logisk ordningsföljd och onödig information ska tas bort. Texten 

bör ha enkel meningsstruktur med max fem ord per mening och vara utformad med 

korta, tydliga meddelanden (Stroke association, 2012). 

 

2.4.2. Textinnehåll 

Text anses av personer med afasi uppfattas som lättare att ta till sig om personen med 

afasi är intresserad av eller kan relatera till ämnet eller om ämnet känns betydelsefullt 

för personen med afasi (Rose et al., 2011). 
 

Tidigare studier visar samstämmigt att bilder som stöd till skriftligt 

informationsmaterial ökar läsförståelsen (Rose et al., 2012; Dietz, Knollman-Porter, 

Hux, Toth & Brown, 2014; Rose et al., 2011; Stroke association, 2012).  

 

I en studie av Rose et al (2012) framkom att 95 % av deltagande personer med afasi 

föredrog bilder i informationsmaterial då det underlättade läsförståelsen. Dock angav 40 

% av deltagarna att materialet då kunde se barnsligt ut. Det var viktigt att välja rätt typ 

av bilder. Av olika typer av bilder (fotografier, ritade bilder, piktogram, Microsoft clip 

art) var fotografier mest uppskattat och hjälpsamt vid läsning. Även Dietz et al (2014) 

fann att fotografier med koppling till textens innehåll gav störst stöd samt ökade 

läsförståelsen. Stroke association (2012) rekommenderar även att använda upp till två 

bilder per mening, bilder riktat till vuxna och som är av god bildkvalitet. Stroke 

association uttrycker dock ingen preferens gällande fotografier och ritade bilder. 

 

Vidare fann Rose et al (2011) att bilder gjorde läsupplevelsen mer intressant, texten 

lättare att förstå, ökade läshastigheten samt underlättade för läsaren att bibehålla fokus 

och komma ihåg läst information. 
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2.4.3. Dokumentets utseende 

Personer med afasi har visats föredra ett radavstånd på 1,5 i löptext. Texten blir då luftig 

men inte för utspridd (Rose et al., 2012).  Flera studier har visat att sans-serif-typsnitt, 

dvs. typsnitt som saknar horisontella och vertikala linjer vid bokstävernas fötter, är 

lättare att läsa och förstå. Notera linjerna vid fötterna vid /H/ och /S/ i Times New 

Roman och avsaknaden av dessa linjer vid /H/ och /S/ i Verdana i tabell 1. Det varierar 

dock vilket sans-serif-typsnitt som personer med afasi föredrar 

(Rose, Worrall, Hickson & Hoffmann., 2012; Rose et al., 2011; Stroke association, 

2012). Tre varianter som nämns är Arial (Stroke association, 2012), Verdana 

(Rose, Worrall, Hickson & Hoffmann., 2012) och Calibri (Stroke association, 2012), se 

tabell 1. Personliga preferenser kan förekomma, till exempel kan kursiv text föredras då 

det mer påminner om handskriven text (Rose et al., 2011). Svårast att läsa, enligt 

personer med afasi, är Serif-typsnitt, exempelvis Times new roman (Rose et al., 2012; 

Stroke association, 2012) och Simsum (Rose et al., 2012), se tabell 1.  

 

Typsnitt där bokstäverna inte efterliknar handskrivna bokstäver, exempelvis “g” samt 

“a”, har noterats som ett möjligt hinder hos läsaren. Bokstäverna kan vara svårtolkade 

beroende på hur personen själv lärt sig utforma bokstäverna (Rose et al., 2011). 

 
Tabell 1.Exempel på typsnitt som nämns i tidigare forskning 

 

Sans-serif-typsnitt Serif-typsnitt 
 

Arial Times New Roman 

Verdana Simsum 

Calibri  

 

Vanligtvis föredras en textstorlek på 14 punkter i löpande text (se exempel i tabell 2) då 

både för stor och för liten textstorlek upplevs försvåra läsandet. Därför bör textstorleken 

ej vara mindre än 14 eller större än 18 (Rose et al., 2012; Rose et al., 2011; Stroke 

association, 2012).  

 
Tabell 2. Exempel på textstorlekar 

 
Storlek 8 

 
Storlek 10 

Storlek 12 

Storlek 14 

Storlek 16 

Storlek 18 

Storlek 20 
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Nyckelord och understrykningar föreslås i studier hjälpa läsaren med afasi att fokusera 

och knyta information till budskapet i texten. Studierna pekar på att fetmarkerad text, 

understrykningar samt att text i färg underlättar läsningen samt hjälper läsaren att 

komma ihåg styckets innehåll, men klargör inte om alla eller endast en strategi bör 

väljas. Att använda versaler eller korta rubriker med större textstorlek gör det lättare att 

uppfatta den viktigaste informationen (Diez et al., 2014; Rose et al., 2011). 
 

Stroke association (2012) rekommenderar att text skrivs på vit bakgrund med mörk text 

och använder sig av ett A5 ark som grund. Skulle mer information behövas, än det som 

får plats på ett A5 ark, kan fler sidor i materialet adderas utan att påverka 

tillgängligheten av informationen. Därefter kan läsningen underlättas genom 

styckesindelning och ramar runtomkring (Stroke Association, 2012; Rose et al., 2011). 

Utformningen av dokumentet bör vara konsekvent och organiseras på ett logiskt sätt. 

För att underlätta för personen med afasi att tillgodogöra sig informationen bör viktig 

information upprepas i texten (Stroke association, 2012). 

 

 

2.5. Det svenska projektet Begriplig text 

Det svenska, nyligen avslutade projektet Begriplig text drevs gemensamt av 

Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, FUB (Förbundet för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning) och Autism- & Aspergerförbundet. Ett av projektets mål var att ta 

reda på vad som gör text lättillgänglig för personer med olika läsutmaningar samt hur en 

texts tillgänglighet kan ökas. Detta gjordes genom intervjuer, webbenkät, 

gruppdiskussioner samt information från sakkunniga och forskare.  

I slutrapporten “Hur prioriterar personer med lässvårigheter 19 viktiga parametrar för 

läsbarhet?”, prioriterade olika diagnosgrupper de 19 viktigaste parametrarna för en 

texts tillgänglighet. I projektet jämfördes olika påståenden med varandra, där deltagaren 

fick välja mellan olika påståenden i en webbenkät. I resultattabellen för diagnosgruppen 

afasi framkom att dessa 19 punkter var viktigast i fallande skala, där 1 är viktigast och 

19 minst viktigt:  

1.  “Att det finns en rubrik som beskriver innehållet”.  

2. “Att rada upp information i punktlistor”.  

3. “Att det finns mellanrum mellan rader”.   

4. “Att det finns bilder som förtydligar innehållet”.  

5. “Att det går att lyssna på texten”.  

6. “Att det finns mellanrum mellan stycken”.  

7. “Att raderna är korta”.  

8. “Att texten är kort”.  

9. “Att det viktigaste i texten kommer först”.  

10. “Att markera viktiga ord med fet stil”.  

11. “Att det finns mellanrubriker som förklarar innehållet”.  

12. “Att informationen även finns som film”.  

13. “Att låta bli att avstava ord”.  

14. “Att det finns en ingress”.  

15. “Att det finns breda marginaler”.  

16. “Att storleken på bokstäver inte är för liten”.  

17. “Att långa texter är sammanfattade”.  
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18. “Att de första orden i ett nytt stycke är fetmarkerade”.  

19. “Att undvika förkortningar”.              

                                                                                          (Dyslexiförbundet, 2019).  

Projektet Begripligtext har finansierats av Arvsfonden men är inte ett forskningsprojekt.  

Det slutliga resultat som projektet redovisar stämmer dock väl överens med den 

internationella forskningen som finns tillgänglig idag. Dessa 19 påståenden anses 

därmed ha relevans och bör beaktas vid skapande av afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial. I personlig konversation med projektledaren Stefan Johansson 

(2019-10-02) framkom att projektet använt forskningsmetoder som syftat till att 

inkludera patientgruppens åsikter utifrån Participatory Action Research och 

Emancipatory Participatory Design. Rekrytering av deltagare skedde genom de 

organisationer där deltagarna var medlemmar samt deras vidare kontakter. De 19 

parametrar som redovisats var de parametrar som deltagarna själva ansåg påverkade 

graden av lättläslighet mest. Dock fanns fler parametrar som sållades bort enligt 

projektets arbetssätt. 

 

2.6. Sammanfattning 

Utifrån tidigare forskning konstateras att ett flertal faktorer, beträffande språk, syntax, 

dokumentets utseende samt innehåll, kan underlätta förståelsen av skriftligt 

informationsmaterial för personer med afasi. I dagsläget saknas kunskap om och hur 

svenska logopeder använder och anpassar skriftligt informationsmaterial till personer 

med afasi. 

 

Vårdgivare har en lagstadgad skyldighet att informera sina patienter på ett sådant sätt att 

de kan ta till sig information och så långt det är möjligt förvissa sig om att patienten 

förstår informationen (Patientlagen, 2014:821). Ett medel som kan användas för att öka 

möjligheten till förståelse av skriftlig information för personer med afasi är så kallat 

”afasivänligt” skriftligt informationsmaterial. Idag finns inga svenska kliniska riktlinjer 

kring hur vi ska arbeta med denna patientgrupp men ett arbete pågår för att ta fram 

sådana. Vår studie hoppas kunna bidra med kunskap kring logopeders användande av 

afasivänligt skriftligt informationsmaterial och hur sådant informationsmaterial ska 

utformas. 
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 Syfte 

Studiens övergripande syfte var att kartlägga svenska logopeders användande av 

afasivänligt skriftligt informationsmaterial, samt undersöka om de material som används 

faktiskt är afasivänliga.  

 

Specifika frågeställningar:  

• Använder svenska logopeder afasivänligt skriftligt informationsmaterial? 

• I vilket syfte används materialen? 

• Anser svenska logopeder att det finns ett behov av afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial? 

• Vilka skriftliga afasivänliga informationsmaterial används inom svensk 

logopedi? 

• Vilka aspekter har tagits hänsyn till i utformandet av materialen? 

• I vilken grad är materialen afasivänliga? 
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  Metod 

Studien genomfördes i två faser; en enkätstudie för att kartlägga svenska logopeders 

användning av skriftligt informationsmaterial till personer med afasi, samt en fas två 

med analys av inskickat informationsmaterial för att bedöma i vilken grad materialen 

var anpassade till målgruppen. Även en tredje fas planerades med avsikten att 

presentera inskickade material för en grupp med personer med afasi för att få deras åsikt 

om materialen. Denna fas genomfördes dock inte på grund av studiens tidsbegränsning. 

 

 

4.1. Fas 1 - Enkätstudie  

 För att nå ut till kliniskt verksamma logopeder som arbetade med personer med afasi 

runtom i hela Sverige valdes en webbaserad enkätstudie som datainsamlingsmetod. 

 

4.1.1. Deltagare 

Vid rekrytering användes bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. Kliniska handledare i 

neurologopedi inom olika län kontaktades via mejl och ombads i sin tur skicka enkäten 

vidare till kollegor som arbetade med den aktuella patientgruppen. Kontaktuppgifter till 

kliniska handledare hade erhållits från ansvariga för verksamhetsförlagd utbildning vid 

de olika logopedutbildningarna. Enkäten delades även via facebookgrupper för 

logopeder, via privata Linkedin-profiler samt via mejl till privata kontakter. Ingen 

ersättning eller andra förmåner erbjöds. 

 

Inklusionskriterier för deltagande i studien var att deltagarna var legitimerade logopeder 

samt arbetade med afasipatienter. 

 

4.1.2. Material 

Webbenkäten skapades via sv.surveymonkey.com, bestod av 11 frågor och tog ca 5 

minuter att besvara. Samtycke till att delta i studien lämnades genom att deltagaren fick 

kryssa i en ruta för att komma vidare i enkäten. 

 

För att besvara studiens frågeställningar användes både öppna och slutna frågor. 

Enkäten inleddes med frågor rörande deltagarnas kliniska erfarenhet och arbetsplats och 

därefter följde frågor kring deltagarnas användning av skriftligt informationsmaterial till 

personer med afasi. 

 

 För enkät, se bilaga 9.1. 

 

Ett brev med information om projektet och deltagande i studien skickades ut 

tillsammans med enkäten (bilaga 9.2). 

 

4.1.3. Procedur  

Enkäten besvarades anonymt. Deltagarna kunde frivilligt skicka in filer på 

informationsmaterial per mejl och via postgång samt gavs möjlighet att lämna 

personuppgifter om deltagaren kunde tänka sig att bli kontaktad för att kunna ge mer 

information om informationsmaterialet.  

 

http://www.surveymonkey.com/
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Enkätdeltagare som angav sina kontaktuppgifter kontaktades via Skype eller per telefon. 

Deltagaren gavs information om att de var fortsatt anonyma samt att de kunde dra 

tillbaka sin medverkan om de så önskade.  Information som berörde annat än det 

informationsmaterial som skickats in exkluderades. 

 

4.1.4. Analys 

Insamlad data från enkäten bearbetades både kvantitativt och kvalitativt. Slutna frågor 

redovisas i resultatet via beskrivande statistik samt med kompletterande figurer. Öppna 

frågor analyserades via kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Innehållsanalysen genomfördes i fem steg för varje öppen fråga, 1) noggrann 

genomläsning av insamlad data, 2) uttagning av meningsbärande enheter, 3) 

kondensering av meningsbärande enheter, 4) kodning av kondenserade enheter samt 5) 

formande av kategorier utifrån koder. Tabeller för respektive innehållsanalys av öppna 

frågor (steg 3 – 5) redovisas i bilaga 9.3. 

 

 

4.2. Fas 2 - Inskickat material från enkätdeltagare 

4.2.1. Material 

Ett bedömningsschema utformades utav författarna där parametrar som ansågs relevanta 

för språk, syntax, dokumentutseende samt innehåll inkluderades. De 14 parametrarna, 

baserade på tidigare forskning (Rose et al., 2011; Rose et al., 2012; Diez et al., 2014; 

Stroke Association, 2012; Dyslexiförbundet, 2019), användes som verktyg för att 

granska inkomna informationsmaterial. Varje afasivänlig parameter bedömdes enligt en 

tregradig skala: “Uppfyller kriterierna för afasivänlighet”, “Uppfyller delvis kriterierna 

för afasivänlighet”, “Uppfyller inte kriterierna för afasivänlighet”. 

 

Parametrarna från bedömningsschemat följer nedan: 

o Informationsmängd: Materialet bör innehålla en mindre mängd information och 

vara saklig.  

o Mängd text (per sida):  Materialet bör vara luftigt och innehålla en mindre 

mängd text per sida. 

o Språklig komplexitet (ord & meningar): Materialet bör innehålla vardagliga ord, 

kortare meningar med inte mer än 5 ord, vara av enkel meningsstruktur samt 

undvika facktermer & förkortningar.  

o Typsnitt: Typsnitt bör vara Sans Serif: Arial, Calibri eller Verdana.  

o Textstorlek:  Textstorlek 14 är optimalt, alternativt fungerar textstorlekar mellan 

14 och 18.  

o Radavstånd: 1,5 är bäst.  

o Bakgrundsfärg och textfärg: Färger som kontrasterar till varandra (vit bakgrund 

& svart text)  

o Dokumentets innehållande färger: Fördelaktigt med färg  

o Rubriker:   Rubriker bör användas för att göra texten mer lättläst. Rubrikerna 

kan göras tydligare genom att: fetmarkera, ha större textstorlek, strykas under 

eller vara i färg.  

o Nyckelord:  Kan göras tydligare genom fetmarkering, versaler, understrykning, 

färgmarkering och punktlistor. Om någon eller några av dessa punkter används 

är detta fördelaktigt.  

o Ramar kring text underlättar läsningen.  
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o Bilder: Alla bilder som ger mer information till texten är fördelaktigt; fotografier 

är att föredra.  

o Logisk ordningsföljd av textinnehåll:  Röd tråd genom textinnehållet bör finnas  

o Dokumentformat: A5 ark anses fördelaktigt. 

 

4.2.2. Procedur 

Två deltagare skickade in sammanlagt 12 material. Fem material som inte var riktade 

till personer med afasi exkluderades. De sju återstående materialen beskrevs kortfattat 

skriftligt och bedömdes därefter med hjälp av ett egenutformat bedömningsschema. 

Inkomna material berörde ämnen centrala för personer med afasi, däribland fiberskopisk 

undersökning av sväljning (FUS), stroke, total kommunikation, information och råd till 

personer med afasi, hur språket kan tränas samt råd inför hemgång efter sjukhusvistelse. 

Samtycke till att bifoga materialen som bilagor gavs till fem material, se bilagorna 9.4 

till 9.8.  

 

4.2.3. Analys 

Varje inskickat material beskrevs utifrån de olika parametrarna och dess afasivänlighet 

bedömdes primärt efter en tregradig skala i ett egenutformat bedömningsschema. Om 

materialet uppfyllde befintliga rekommendationer gavs ett plus; om materialet uppfyllde 

delvis gavs ett snedstreck samt om materialet ej uppfyllde rekommendationerna från 

tidigare forskning gavs ett minus. Materialens afasivänlighet redovisas i procent som 

beräknats utifrån antalet plus, då snedstreck inte kunde ge en rättvis bild kring 

materialets afasivänlighet. De som tagit fram materialen hade ibland använt alternativa 

metoder för att uppnå liknande resultat. Exempelvis kunde ett större radavstånd uppnås 

med två blankrader och radavstånd 1, istället för det rekommenderade radavståndet 1,5. 

 

Bedömningsschemat eftersträvar att ge en bild kring vad som gör ett material 

afasivänligt och det som inte gör det afasivänligt. Därefter granskades och bedömdes 

varje material kvalitativt för att ge ett helhetsperspektiv på materialets lämplighet som 

afasivänligt skriftligt informationsmaterial. 
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 Resultat 

5.1. Resultat av enkätstudie 

5.1.1. Deltagare 

Totalt valde 31 personer att besvara enkäten. Deltagare från olika sjukvårdsregioner 

med olika yrkeserfarenhet inom afasi och inom flertalet rehabiliteringsfaser rekryterades 

(figur 1–3). 

 

 
  
Figur 1. Antal deltagare i respektive sjukvårdsregion. 

 

Majoriteten (n=23, 74%) av deltagarna arbetade på mottagning (figur 2). Flertalet 

deltagare (n=21, 68%) arbetade inom mer än en rehabiliteringsfas. Fyra deltagare (12 

%) arbetade inom fyra rehabiliteringsfaser. Se figur 2 för fördelning av deltagare per 

rehabiliteringsfas. 

 

 
Figur 2. Antal deltagare per rehabiliteringsfas. Antalet deltagare per rehabiliteringsfas överskrider 31 då 

flera deltagare arbetade inom mer än en rehabiliteringsfas. 
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Den kliniska erfarenheten som logoped inom afasivård varierade mellan en månad och 

44 år (figur 3). 

 

 
Figur 3. Antal år klinisk erfarenhet av att arbeta med afasi. 

 

Fem deltagare angav att de aldrig använde skriftligt informationsmaterial och kunde 

därmed ej besvara fråga 6 till 9; antal deltagare för dessa frågor är alltså 26. Se bilaga 

9.4 för samtliga enkätfrågor. 

 

5.1.2. Svenska logopeders användning av afasivänligt skriftligt informationsmaterial 

Kvantitativa data visade att 18 av 31, 58 %, ibland till alltid använder sig av afasivänligt 

skriftligt informationsmaterial till sina afasipatienter och 13 av 31, 42 %, sällan eller 

aldrig använder afasivänligt skriftligt informationsmaterial till sina afasipatienter, se 

figur 4.  

 

  
Figur 4, Fördelning av deltagarnas användande av afasivänligt skriftligt informationsmaterial 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ja, alltid. Oftast,
nästan
alltid.

Ibland Sällan,
enstaka
gånger.

Nej, aldrig.

A
n

ta
l d

el
ta

ga
re



  

 

16 

 

Det framkom i kommentarer att deltagarna även använde andra 

informationsunderlättande strategier förutom skriftligt färdigt material. Muntlig 

information gavs med hjälp av samtalstekniker, såsom Supported Conversation for 

Adults with Aphasia (SCA, Aphasia Institute, 2015). Vissa deltagare uppgav att de 

använde SCA i större utsträckning än färdigt skriftligt material. 

 

5.1.3. Materialens syften  

Främst användes materialet för att informera om afasi och vad som har drabbat 

patienten. Deltagarna informerade även sina patienter om insjuknande, 

träningsinstruktioner, hjälpmedel samt gav råd om kommunikationsstrategier för att öka 

möjligheten till att andra ska förstå. Huruvida materialen användes som komplement till 

samtal eller enbart gavs ut framgår ej i enkätsvaren. 

 

I en öppen fråga framkom det att vissa deltagare uppgav att de i ibland gör 

bedömningen att det är mest fördelaktigt för patienten att den skriftliga informationen 

lämnas till anhöriga. Att informera anhöriga eller omgivningen ansågs kunna hjälpa 

patienten att landa i sin diagnos. En deltagare som endast använde sig av afasivänligt 

skriftligt informationsmaterial till personer med lätt afasi motiverade detta med att det 

var mer värdefullt att ge skriftlig information till anhöriga, samt att patienter med 

måttlig till grav afasi hade svårt att tillägna sig skriftlig information.   

 

5.1.4. Behov av afasivänligt skriftligt informationsmaterial  

Majoriteten av deltagarna i enkätstudien (n=28, 90 %), ansåg att det fanns ett stort till 

måttligt behov av afasivänligt skriftligt informationsmaterial till personer med afasi 

(figur 5). Denna kartläggning av svenska logopeders användande av afasivänligt 

skriftligt informationsmaterial kommenterades även vara nödvändig. En deltagare valde 

att lämna en kommentar istället för att uppge svarsalternativ, som representeras med 

“annat” i figur 5. 

 

  
Figur 5. Fördelning av deltagarnas upplevda behov afasivänligt informationsmaterial på en femgradig 

skala. 
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I den kvalitativa analysen framkom det att patientens begränsningar, såsom 

tolkningsförmåga, påverkade logopedernas bedömning om ett skriftligt material ansågs 

behövas eller inte. Om patientens tolkningsförmåga inte var adekvat upplevdes ett 

skriftligt informationsmaterial vara överflödigt.  

Flertalet önskemål gällande afasivänligt skriftligt informationsmaterial framkom i den 

kvalitativa analysen, bland annat material där bildstöd och språk är riktat till den vuxna 

målgruppen. Detta önskemål ansågs viktigt för att personer med afasi inte ska uppleva 

material som barnsligt eller nedlåtande. Vissa deltagare önskade även ett generellt 

anpassat material där afasivänliga aspekter redan tagits hänsyn till. Visst utrymme kan i 

ett sådant material lämnas för att kunna anpassas utifrån individens behov. Deltagarna 

önskade material av enkel karaktär med bildstöd, något att kunna skicka med patienten 

hem. De poängterade även att skriftlig information behöver kompletteras muntligt där 

logopeden behöver finnas tillgänglig för att svara på frågor. Deltagarna påpekade även 

att det är viktigt att alltid stämma av med patienten att informationen har förståtts. 

 

5.1.5. Afasivänliga skriftliga informationsmaterial som används inom svensk logopedi 

Material som uppgavs användas var bildstöd, information från Aphasia international 

(Association Internationale Aphasie, 2016) som översatts till svenska, Afasiföreningens 

"Samtalsguide vid afasi” (Afasiförbundet, u.åb), delar ur Better Conversations with 

Aphasia (BCA, Beeke et al., 2013) svenska översättningen, utformat material från 

logopedgrupp (lokalt eller regionalt) samt olika material som samlats på en gemensam 

disk, skapad av arbetskollegor. Därutöver användes material som deltagaren själv 

utformat.  

 

Det var 10 av 26, 38,5 % av deltagarna som använde ett egenutformat material, 11 av 

26, 42,3 % som använde egenutformat material blandat med annat material samt 10 av 

26, 38,5 % som hade fått material från kollegor. En deltagare (3,8 %) hade hittat 

material på nätet som hen sedan översatt till svenska. Av 31 deltagare svarade 26 på 

frågan. Flera alternativ kunde väljas, varför procentsatsen inte blir 100 %.  Deltagarna 

använde sig främst av formatet broschyr och informationsbrev vid skriftlig information 

till sina patienter. Andra varianter av format var stencil med rådgivning och 

bildstödskarta. 

 

5.1.6. Hänsynstagande aspekter vid utformning av material  

I den kvalitativa analysen framkom flera parametrar som tagits hänsyn till vad gäller 

materialets utformning. Dessa var typsnitt, textstorlek, radavstånd, längd på rader och 

stycken, total mängd text, meningsbyggnad med rak ordföljd, språklig komplexitet, 

tydliga rubriker samt utformning i A5.  Materialet hade även anpassats med bildstöd 

som förstärkning till text. Vissa uppgav att de tagit hänsyn till layout för att göra 

materialet mer överskådligt, men gav ej vidare information om hur detta hade gjorts. 

Färg användes ibland som ett sätt att anpassa materialet, liksom att materialet kunde 

kompletteras med nyckelord vid sidan av text. 

 

Deltagarna lyfte fram att individanpassning var central. Att använda ett färdigutformat 

material ansågs svårt då personer med afasi utgör en heterogen grupp. Av vissa ansågs 

det vara mer lämpligt att materialet istället anpassades utifrån individens underliggande 

svårigheter. Flertalet deltagare nämnde en bristande kunskap kring utformande av 

afasivänligt skriftligt material samt att de var osäkra på om de material som användes 

egentligen var afasivänliga.  
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5.2. Resultat av granskning av inskickat material 

5.2.1. Total kommunikation 

Total kommunikation var en tankekarta som beskrev alternativa sätt att kommunicera 

eller förstärka sitt språk. Tankekartans mitt bestod av en rund cirkel i rött som ramade in 

en färgbild med en tänd glödlampa, från vilken det riktas sex svarta pilar ut till nya 

rutor. I dessa rutor stod nyckelorden: gester, tala, kommunikationsbok, mimik, skriva 

och rita. Samtliga nyckelord, förutom kommunikationsbok, kompletterades med en 

tecknad bild i färg. Materialets bilder var abstrakta och använde sig av färger som 

kontrasterade svagt mot varandra, vilket försvårar tolkningen av bilden.  Under 

tankekartan fanns en fristående ruta med texten kommunikation – så mycket mer än tal 

och språk. Denna ruta skiljde sig från resten av dokumentet då bakgrundsfärgen i rutan 

var orange, i övrigt var bakgrundsfärgen vit med genomgående svart text. 

Informationsmängden och mängden text per sida var begränsad vilket passar för en 

tankekarta; den språkliga komplexiteten bedömdes som mycket låg. Materialet hade 

formatet A4, använde sig av typsnittet Times New Roman som är ett Serif-typsnitt, 

textstorlek 10, saknade rubriker samt kunde ej tillämpa radavstånd vilket påverkade den 

totala procenten på afasivänlighet negativt. Totalt fick Total kommunikation 7 av 13 

plus vilket resulterade i 54 % afasivänlighet samt 6 av 13 minus, som påvisar brister i 

afasivänlighet på 46 %. Trots 54 % afasivänlighet bedöms materialet kvalitativt inte 

vara lämpligt att användas som afasivänligt skriftligt informationsmaterial. Detta på 

grund av dess utformning, val av bilder och bristande informationsmängd. Däremot 

bedöms materialet lämpligt som samtalsstöd. 

 

5.2.2. Praktiska tips för dig som har afasi 

Praktiska tips för Dig som har afasi (bilaga 9.4) var ett svartvitt dokument som 

innefattade sju konkreta råd i punktform riktade till personer med afasi. 

Informationsmängd och mängd text per sida var reducerad och gav ett luftigt men 

informativt intryck. Språklig komplexitet hade anpassats genom att vardagliga ord 

användes, men en del punkter var långa, exempelvis 11 ord. Dokumentet innehöll en 

rubrik som var fetmarkerad. Dokumentet hade genomgående dubbla radbyten utefter 

varje punkt och saknade stycken; parametern gällande radavstånd kunde därmed ej 

tillämpas. 

 

Faktorer som påverkade materialets afasivänlighet negativt var användande av typsnittet 

Serif: Times New Roman, samt textstorlek 20 vilket anses som för stor textstorlek 

baserat på befintlig forskning. Dokumentet hade A4-format och saknade bilder, 

nyckelord samt ramar kring text. Materialet fick totalt 5 av 14 plus vilket resulterade i 

36 % afasivänlighet samt 7 av 14 minus, 50 %, vilket gav materialet lägst ranking. Trots 

materialets låga procent bedöms materialet i kvalitativ bedömning innehålla väsentlig 

information, ha gott om luft mellan rader i och med dubbla radavstånd, ha fetmarkerad 

rubrik samt innehålla nyckelmeningar i punktlista. Materialet bedöms dock vara för 

bristfälligt för att vara lämpligt att ges ut som afasivänligt skriftligt informationsmaterial 

till denna patientgrupp då centrala parametrar ej används.  
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5.2.3. Insatser Afasi 

Insatser Afasi var gjort i Power Point och bestod av tre sidor som hanterade ämnena 

träna språket, träna andra sätt att kommunicera och andra insatser. Materialet innehöll 

till stor del fotografier och ritade bilder, samt nyckelord som stöd till texten. Mängden 

text per sida var reducerad och den språkliga komplexiteten bedömdes som mycket låg; 

materialets text bestod av nyckelord och korta meningar som används i vardaglig 

svenska. Texten var skriven i typsnittet Sans Serif: Arial, och textstorleken varierade 

mellan 40 och 44. I och med materialets utseende, Power Point, kunde parametern 

radavstånd ej appliceras. Texten var skriven med varierande textfärg på vit bakgrund. 

Nyckelord hade skrivits med svart text och rubriker med röd. Materialets innehåll följde 

en logisk ordningsföljd men saknade ramar kring text. Totalt fick detta material 9 av 13 

plus vilket resulterade i 69 % i afasivänlighet samt 4 av 13 minus, 31 % icke-

afasivänlig. Utifrån kvalitativ bedömning bedöms Insatser afasi vara en väl utformad 

Power Point som tar hänsyn till flera centrala parametrar. Dock bedöms materialet 

innehålla otillräcklig information och patienten blir beroende av muntlig komplettering 

för att få en djupare förståelse av informationen.  

 

5.2.4. Strokeinformation 

Strokeinformation (bilaga 9.5) var ett material som riktade sig till personer med afasi för 

information om stroke. Materialet beskrev i en logisk ordningsföljd vad som händer vid 

stroke, vilka symptom som kan upplevas, undersökningsmetoder samt riskfaktorer. 

Texten var skriven med lägre språklig komplexitet men innehöll emellanåt facktermer. 

Facktermerna bedömdes som relevanta för textinnehållet men saknade önskvärd 

förklaring, exempelvis termen telemetri. Informationsmängden var reducerad och 

innehöll saklig och konkret information till patienten. Mängd text per sida bedömdes 

som reducerad och gav ett luftigt intryck. Texten skrevs i sans-serif-typsnittet Arial, 

med textstorlek 17, vilket låg inom ramarna för att bedömas som afasivänligt. Då ramar 

fanns kring varje nyckelmening och nyckelord blev radavståndets betydelse tvivelaktig. 

Ramarna i sig skapade stora mellanrum mellan rutorna, men vid kontroll av radavstånd 

konstaterades radavstånd 1,0 i de rutor där meningar skrevs på olika rader. Materialet 

hade vit bakgrundsfärg, svart textfärg och var i A4 format. Strokeinformation bestod 

främst av nyckelord och kortare meningar; vissa av dessa nyckelord fetmarkerades 

medan andra ej fetmarkerades, vilket inte följde någon tydlig logik. Nyckelord och 

meningar kompletterades med färgade, tecknade bilder från www.bildstod.se. Totalt 

fick Strokeinformation 12 av 14 plus som resulterar i 86 % afasivänlighet, samt 1 av 14 

minus, vilket påvisar brister i afasivänlighet med endast 7 %. Strokeinformation 

bedömdes även kvalitativt hålla hög afasivänlighet då materialet uppfyller de flesta 

parametrar, är överskådligt och informativt. Materialet bör gås igenom muntligt med 

patienten innan men anses därefter lämpligt att ges ut som afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial. 

 

5.2.5. FUS information 

FUS information (bilaga 9.6) var ett material som beskrev hur en fiberskopisk 

undersökning av sväljningen går till och vad logopeden undersöker vid denna typ av 

undersökning. Texten i materialet var reducerad både avseende informationsmängd och 

mängd text per sida. Den språkliga komplexiteten var förenklad men innehöll relevanta 

facktermer såsom “FUS”. Texten var skriven i sans-serif-typsnittet Arial med 

textstorlek 17 vilket ligger inom ramen för att uppfylla kriterierna som afasivänligt. 

Materialet bestod till största delen av nyckelord; ett fåtal meningar förekom. Materialet 

http://www.bildstod.se/
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var i A4-format med vit bakgrund och svart text samt innehöll färgade bilder från 

www.bildstod.se i relation till varje nyckelord. Vissa nyckelord hade fetmarkerats. I 

övrigt följde materialets innehåll en logisk ordningsföljd och innefattade ramar kring 

varje nyckelord med tillhörande bild. Tre faktorer påverkade materialets afasivänlighet 

negativt, att materialet var i formatet A4, saknade rubriker samt använde sig av 

radavstånd 1,0. Radavståndets betydelse var tvivelaktigt då ramarna kring varje 

nyckelord skapade stora mellanrum mellan rutorna men har betydelse i rutorna vid flera 

meningar. Därför bedömdes denna parameter till “uppfyller delvis kriterier för 

afasivänlighet”. FUS information fick en total poäng på 11 av 14 vilket gav den en 

afasivänlighetsprocent på 79 % samt 2 av 14 minus, 14 % icke-afasivänlig. FUS 

information bedöms kvalitativt vara väl utformat och innehålla väsentlig information 

om denna typ av undersökning. Materialet saknar dock rubriker som hade kunnat 

underlätta för läsaren. Materialet bör kompletteras muntligt tillsammans med patient 

men bedöms därefter vara lämplig att ges ut som afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial.  

 

5.2.6. Möte inför hemgång 

Möte inför hemgång (bilaga 9.7) var ett material utformat till stöd för patienten under 

planeringsmöten inför hemgång som var utformat utifrån mötets centrala delar. 

Materialet hade en logisk ordningsföljd, hade anpassats gällande informationsmängd, 

innehöll fetmarkerad rubrik samt använde måttligt enkla och relevanta ord. 

Genomgående användes sans-serif-typsnittet Arial, textstorlek 17 och fetmarkerade 

nyckelmeningar. Texten kontrasterades tydligt genom svart text på vit bakgrund och 

textens innehåll förstärktes med bilder. Varje central punkt gällande mötet stod innanför 

ramar. Faktorer som drog ned materialets afasivänlighet var att texten inom ramarna 

ansågs något kompakt. Radavstånd var 1,0 och formatet var A4. Materialet fick därmed 

en total afasivänlighet på 79 % samt påvisar brister i afasivänlighet med endast 7 %, 1 

av 14 minus. Vid kvalitativ granskning bedömdes materialet inte erhålla lika hög grad 

av afasivänlighet som vid kvantitativ bedömning. Meningar i materialet är 

genomgående fetmarkerade vilket inte fyller den tänkta funktionen av markering av 

nyckelord. Trots användning av ramar kring text påverkas radavståndet negativt, då det 

är inkonsekvent och blir för kompakt mellan meningar inom rutorna. Materialet saknar 

fler rutor där bland annat professioner skulle kunna tydliggjorts med bildstöd och det 

upplevdes rörigt inom flera rutor. Utöver ovanstående noteringar uppfyllde materialet 

centrala parametrar men inte tillräckligt för att bedömas som lämpligt afasivänligt 

skriftligt informationsmaterial till personer med afasi.  

 

5.2.7. Information om afasi 

Information om afasi (bilaga 9.8) var ett A4 dokument som syftade till att informera 

patienten om afasi. Materialet förklarade bakomliggande orsaker, vad som kan vara 

svårt när man har afasi samt alternativa kommunikationssätt och strategier, se bilaga 

9.8. Materialet använde genomgående svart text på vit bakgrund, hade låg språklig 

komplexitet och minskad mängd text per sida. Materialet innehöll nyckelord och 

nyckelmeningar med tillhörande färgbilder som förstärkte budskapet. Varje 

nyckelmening och bild hade en ram runt sig för att avgränsa till nästkommande 

nyckelmening. Dokumentet följde en logisk ordningsföljd samt hade reducerad 

informationsmängd. Materialet var skrivet i serif-typsnittet Times New Roman, hade en 

textstorlek på 17 och radavstånd 1,0. Radavståndet bedömdes det vara delvis 

afasivänligt då det inte ansågs ha stor betydelse mellan rutorna. Endast en rubrik fanns i 

dokumentet. Rubriken hade samma format som dokumentets övriga text. Totalt gavs 

http://www.bildstod.se/
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materialet 11 av 14 plus och bedömdes vara 79 % afasivänligt, samt gavs 1 av 14 minus 

vilket påvisar brister i afasivänlighet med endast 7 %. 

 

Vid kvalitativ granskning bedöms radavståndet påverka dokumentets afasivänlighet 

negativt, då det upplevs vara kompakt mellan meningar inom rutorna. Även andra 

parametrar hade behövt uppfyllas för att öka tillgängligheten av texten till personer med 

afasi, däribland typsnitt. Information om afasi bedöms i övrigt vara ett välutformat 

material med genomtänkt disposition som kan ges ut som afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial efter muntlig genomgång tillsammans med patienten. 

 

 

5.3. Grad av afasivänlighet 

De inkomna materialen uppfyllde kriterierna för afasivänlighet gällande 

informationsmängd samt behöll en logisk ordningsföljd genom hela dokumentet. 

Bakgrundsfärg samt textfärg var likaså tydliga då samtliga material innefattade färger 

som kontrasterade till varandra. Gällande dokumentformat, där format i A5 anses 

fördelaktigt, saknades anpassning genomgående hos samtliga inkomna material.  

 

Materialet Strokeinformation rankades högst gällande afasivänlighet och uppfyllde 12 

av 14 parametrar, vilket resulterade i en procentsats på 86 %. Strokeinformation 

bedömdes även kvalitativt hålla hög afasivänlighet. Praktiska tips för Dig som har afasi 

uppfyllde endast 5 av 14 parametrar, 36 % afasivänlighet, och rankades därmed vara 

minst afasivänligt av samtliga material. Vid kvalitativ bedömning noterades viktiga 

afasivänliga anpassningar, men bedömdes trots det ej vara lämpligt som afasivänligt 

skriftligt informationsmaterial. För bedömning av samtliga inskickade materials 

afasivänlighet, se tabell 3.  
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Total kommunikation  

 

 

Praktiska tips för Dig 

som har afasi  

 

 

Insatser afasi  

 

 

Stroke  
Information  

 

 

Information om 

FUS  

 

 

Möte inför 

hemgång  

 

 

Information om 

afasi  

Informationsmängd: 

 Materialet bör innehålla en mindre 

mängd information och vara saklig.  
  

Bra, enstaka stödord 

till varje bild.  
Lagom, 7 punkter 

med råd.  
Bra, enstaka 

stödord till 

varje bild.  

Minskad mängd. 

Konkret, saklig 

information.  

Minskad mängd. 

Konkret, saklig 

information  

Minskad mängd. 

Konkret, saklig 

information  

Minskad mängd, 

konkret, saklig 

information  

Afasivänlighet:  +  +  +  +  +  +  +  

Mängd text (per sida):  
Materialet bör vara luftigt och 

innehålla en mindre mängd text per 

sida. 

  

Minskad, endast 
nyckelord.  

Minskad, luftigt men 
informativt  

Minskad endast 
nyckelord.  

Minskad, luftigt 
men informativt.  

Minskad  Minskad. OBS: 
ganska kompakt 

inom vissa 

rutor.  

Minskad men 
informativ  

Afasivänlighet:  + +  +  +  +  /  +  

Språkligkomplexitet  

(ord & meningar): 

 Materialet bör innehålla vardagliga 

ord, kortare meningar med inte mer 

än 5 ord, vara av enkel 
meningsstruktur samt undvika 

facktermer & förkortningar.  
  

Mycket enkel.   Måttlig, enkla ord 

men en del längre 

meningar.  

Mycket enkel.   Enkel, relevanta 

fackliga ord.  
Enkel, relevanta 

fackliga ord.  
Måttligt enkel, 

relevanta ord.  
Enkel  

Afasivänlighet:  +  /  +  +  +  +  +  

Typsnitt:  
Typsnitt bör vara Sans Serif: 

Arial, Calibri eller Verdana. 

  

Serif:  
Times New Roman  

Serif:  
Times New Roman  

Sans Serif:  
Arial  

Sans Serif:  
Arial  

Sans Serif:  
Arial  

Sans   
Serif:  
Arial  

Sans Serif: 

Arial  

Afasivänlighet:  -  -  +  +  +  +  + 

Tabell 3: Bedömningsschema  
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Textstorlek:  

Textstorlek 14 är mest optimalt, 

alternativt fungerar textstorlekar 

mellan 14 och 18.  
  

10  20  44 samt 40  17  17  17  17  

Afasivänlighet:  
  
  

-  -  -  +  +  +  +  

                                        Radavstånd:  

        1,5 är mest fördelaktigt.  
Ej tillämpligt, inga 

radbyten sker.  
1,0 men mycket 

mellanrum mellan 

punkter i punktlista.   

Ej tillämpligt, 

inga radbyten 

sker.  

1 ,0 men bredare 

mellanrum mellan 

punkter i punkt-

listan.  

1 ,0 men bredare 

mellanrum mellan 

punkter i punkt-

listan.  

1 ,0 men bredare 

mellanrum 

mellan punkter i 

punkt-listan.  

1 ,0 men bredare 

mellanrum 

mellan punkter i 

punkt-listan.  

                                   Afasivänlighet:    /    /  /  /  /  

Bakgrundsfärg och textfärg: 
 Färger som kontrasterar till 

varandra (vit bakgrund & svart text)  
  

Svart text på vit 
bakgrund samt svart 

text på ljusorange 

bakgrund  

Svart text på vit 
bakgrund  

Vit 
bakgrundsfärg.   
Svart och röd 

textfärg   

Svart text på vit 
bak-grund.   

Svart text på vit 
bakgrund  

Svart text på vit 
bakgrund  

Svart text på vit 
bakgrund  

Afasivänlighet:  +  +  +  +  +  +  +  

Dokumentets innehållande färger: 
Fördelaktigt med färg  

Färgade bilder samt 
rutor finnes. Dock 

kontrasterar bilderna 

dåligt inom bilden 

Färger saknas  Färgade 
rubriker  

Färgade bilder  Färgade bilder  
  

Färgade bilder  Färgade bilder  
  

Afasivänlighet: 

 

 

 

  

- -  +  +  +  +  +  
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Rubriker: 

Detta bör användas för att göra 

texten mer lättläst. Rubrikerna kan 

göras tydligare genom att: 

fetmarkera, ha större textstorlek, 

använda sig av understrykningar 

samt ha rubrikerna i färg.  
  

Rubriker saknas  Fetmarkerad med 

mellanrum till nästa 

stycke.  

En rubrik per 

sida, stl: 44  
Rubrik finnes. Fet-

markerad, Arial, 

svart text på vit 

bakgrund. stl.17.   

Rubriker saknas.  Rubrik finnes, 

fetmarkerad 

Arial, svart text 

på vit 

bakgrundstl.17.   

En rubrik finnes. 

Times New 

Roman, stl: 17. 

Framgår endast 

att det är en 

rubrik då det står 

ovanför första 

rutan  
Afasivänlighet:  -  +  -  +  -  +  /  

Nyckelord:   

Kan göras tydligare genom 

fetmarkering, versaler, 

understrykning, färgmarkering och 

punktlistor. Om någon eller några av 

dessa punkter används är detta 
fördelaktigt. 

   

Nyckelord i versaler.  Punktlistor med 

meningar av olika 

längd. Vissa meningar 

långa.  

Nyckelord 

under varje bild 

samt meningar 

på sista sidan.  

Nyckelord, 

"Nyckelmeningar", 

fetmarkering på 

vissa ord, ologiskt 

varför vissa 

fetmarkeras och 
andra ej.  

Nyckelord, 

"Nyckelmeningar", 

fetmarkering på 

vissa ord, ologiskt 

varför vissa 

fetmarkeras och 
andra ej.  

Nyckelord  
nyckelmeningar  
fetmarkering av 

all text 

genomgående.  

Nyckelord, 

Nyckelmeningar  

Afasivänlighet:  
  
  

+  -  +  +  +  +  +  

Ramar kring text: 

 Underlättar läsningen.  
Finnes  Saknas  Saknas  Finnes Finnes  Finnes  Finnes  

Afasivänlighet:  +  -  -  +  +  +  +  

Bilder:  

Alla bilder som ger mer information 

till texten är fördelaktigt, fotografier 

är att föredra. Exempel: fotografier, 

ritade bilder, svartvita bilder.  

Ritade bilder i olika 

färger som beskriver 

nyckelordet  

Saknas  Fotografier och 

ritade bilder, 

både svart/vita 

och med färg. 

 

   

Ritade bilder från 

bildstod.se 

färgade.  

Ritade bilder från 

bildstod.se och 

DART,   
färgade.  

Ritade bilder 

från bildstod.se 

och DART 

färgade.  

Ritade bilder 

från bildstod.se 

och DART  
färgade  

                                   Afasivänlighet:  +  -  +  +  +  +  +  
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Logisk ordningsföljd av textinnehåll: 

  Röd tråd genom  

textinnehållet bör finnas  

  

Finnes, 

(tankekarta)  

Finnes, 

(punktlistformat)  
Finnes  Finnes  Finnes  Finnes  Finnes  

Afasivänlighet:  +  +  +  +  +  +  +  

Dokument-format: 

 A5 ark fördelaktigt.  
A4  A4  Power Point  A4  A4  A4  A4  

Afasivänlighet:  
   

-  -  -  -  -  -  -  

Resultat:                

Antal +:  7/13 = 54 %  5/14 = 36 %  9/13 = 69 %  12/14 = 86 %  11/14 = 79 %  11/14 = 79 %  11/14 = 79 %  

Antal -:  6/13 = 46 %  7/14 = 50 %  4/13 = 31 %  1/14 = 7 %  2/14 = 14 %  1/14 = 7 %  1/14 = 7 %  

Antal /:  0/13 = 0 %  
 

  

2/14 = 14 %  0/13 = 0 %  1/14 = 7 %  1/14 = 7 %  2/14 = 14 %  2/14 = 14 %  
  

Not. A, + = Uppfyller kriterier för afasivänlighet. B, / = Uppfyller delvis kriterier för afasivänlighet. Räknas ej in i 

materialens totala afasivänlighet då parametrarna med snedstreck upplevs svårbedömda eller tvetydiga. C, - = Uppfyller ej 

kriterier för afasivänlighet  
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 Diskussion 

6.1. Metoddiskussion  

6.1.1. Fas 1 - enkätstudie 

En enkätstudie valdes som metod för att kunna nå ut till så många logopeder som 

möjligt runtom i Sverige för att få frågeställningarna besvarade utifrån en bred 

erfarenhetsbas. Enkätstudiens resultat påverkades dock av urvalsmetod, lågt antal 

deltagare och enkätens utformning. Urvalsmetoden för rekrytering av deltagare 

medförde en okunskap om hur många som nåddes av enkäten. Flera enkätdeltagare 

angav svar som inte förväntades på vissa frågor, vilket kan ha påverkat studiens resultat. 

En begränsning var att enkäten inte pilot-testades innan den skickades ut. Om pilot-

testning hade utförts innan enkätdeltagarna gavs möjlighet att besvara enkäten hade 

frågorna kunnat bli mer exakta och mindre tolkningsbara. På vissa frågor med flera 

svarsalternativ kunde flera alternativ väljas, vilket skevfördelade procenten i förhållande 

till antalet deltagare i studien. Detta hade kunnat undvikas om författarna hade låst 

lämpliga frågor till att endast ge deltagarna möjlighet till ett svarsalternativ.  

Det låga antalet deltagare i studien (n=31) samt att endast två av deltagarna skickade in 

material till fas två försvårar generaliserbarheten av studiens resultat. Fler inskickade 

material från olika deltagare hade varit önskvärt för att säkrare kunna besvara frågan om 

hur svenska logopeder utformar afasivänligt skriftligt informationsmaterial.  

 

6.1.2. Fas 2 - Bedömningsschema 

Bedömningsschemat som användes för att granska inskickade material bestod av 14 

parametrar framtagna baserat på tidigare forskning (Rose et al., 2011; Rose et al., 2012; 

Diez et al., 2014; Stroke Association, 2012; Dyslexiförbundet, 2019). Vissa parametrar 

visade sig dock svåra att tillämpa fullt ut, däribland radavstånd och dokumentformat. 

Radavståndets syfte, att göra löptext luftig, kunde uppnås med andra medel, så som 

dubbla blankrader, vilket försvårade bedömningen när kriteriet för radavstånd inte 

uppnåddes men däremot syftet. Vad gäller dokumentformat har Stroke association 

(2014) visat det vara mer fördelaktigt med A5, vilket inte användes i något inskickat 

material i fas två. Författarna argumenterar trots detta för att dokumentets format kan 

tänkas ha betydelse beroende på vilken typ av informationsmaterial som ska utformas. 

A4-format kan tänkas vara bättre för informationsbrev och punktlistor medan 

broschyrer möjligen fungerar bäst i A5. Ytterligare svårigheter som uppstod vid 

granskning med bedömningsschemat var godtyckliga mått, exempelvis vad som räknas 

som en reducerad informationsmängd per sida; vad en lämplig text- och 

informationsmängd är. Parametrarna skulle behöva specificeras och beskrivas 

ytterligare för att bli mätbara. Även textstorlekens betydelse i olika dokumentformat kan 

diskuteras. Forskning tyder på att textstorleken bör vara mellan 14 och 18 i löptext 

(Rose et al., 2012; Rose et al., 2011; Stroke association, 2012). Det skulle vara 

intressant att undersöka textstorlekens betydelse i andra textformat än löptext, 

exempelvis punktlistor. Det är möjligt att en punktlista skulle gynnas av en större 

textstorlek, men det är inget man idag vet. 

 

Samtliga parametrar i bedömningsschemat anses relevanta men kräver utöver den 

kvantitativa bedömningen en kvalitativ som ger ett helhetsperspektiv på materialet. Att 

alla parametrar behöver användas i ett dokument för att anses som afasivänligt är oklart. 

Skulle exempelvis fetmarkering, understrykning och färgmarkering användas i en 
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punktlista skulle det kunna innebära en typografisk mardröm för läsaren som stjälper 

istället för hjälper. Författarna till studien anser därför att parametrarna bör användas 

mer som en checklista och riktlinje som kan tydliggöra afasivänliga anpassningar men 

användas på ett rimligt sätt utifrån ett helhetsperspektiv på dokumentet.  

 

Som underlag till framtagning av bedömningsschemat med innehållande parametrar har 

huvudsakligen forskning från Australien använts och har därmed grundats i en kultur 

olik Sverige. Hur stora de kulturella skillnaderna är samt hur de kan tänkas påverka 

tolkningen av studiens resultat bör tas i beaktande. Då resultat från internationell 

forskning och projektet Begriplig text överensstämmer till hög grad indikerar 

samstämmigheten att resultatet ändå kan ses som generaliserbart till personer med afasi 

i Sverige. 

 

6.1.3. Den planerade fas 3 

Att den planerade fas 3 inte kunde genomföras var beklagligt då värdefull information 

om vad personer med afasi anser är afasivänligt skriftligt informationsmaterial hade 

kunnat komma fram och givit ytterligare klarhet i vad termen ”afasivänligt” innefattar. 

Termen ”afasivänlighet” definieras i uppsatsen utifrån befintlig forskning men kan inte 

till fullo spegla den svenska populationen av personer med afasis åsikter. Informationen 

från denna fas hade kunnat knyta an till den internationella forskningen inom området 

och bidragit till eventuella riktlinjer inom utformning av afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial i Sverige.  

 

6.1.4. Forskning 

Författarna noterar att flera av de refererade artiklarna är skrivna av samma författare 

och att forskning inom området mestadels har genomförts i Australien, vilket ses som 

ett observandum. Det hade varit önskvärt med aktuell forskning från andra författare 

och länder då vad som uppfattas som afasivänligt kan tänkas vara kulturberoende.  

 

Vid sökning av inhemsk forskning identifierade författarna projektet Begriplig text. 

Detta är det enda inhemska projekt som utforskar hur utformningen av text påverkar 

läsbarheten, där även personer med afasi inkluderas i projektet och representerade en 

målgrupp. Begriplig text har tagits med i studiens bakgrund då det kunde belysa ämnet 

ur ett svenskt perspektiv. Projektet drevs av förbund och patientorganisationer så som 

Afasi- och Dyslexiförbunden och är värdefullt då det tillför patientperspektivet, vilket är 

en stor styrka i projektet.  

 

 

6.2. Resultatsammanfattning 

Resultatet visade att mer än hälften av deltagarna relativt ofta använde sig av 

afasivänligt skriftligt informationsmaterial till sina afasipatienter. En del material hade 

deltagarna utformat själva tillsammans med kollegor. Materialet användes främst med 

syfte att informera om diagnosen afasi. I första hand gavs skriftlig information ut till 

anhöriga och omgivning då det ansågs vara mest fördelaktigt för patienten. Afasins 

svårighetsgrad påverkade i hur hög grad skriftligt informationsmaterial lämnades ut till 

patienten. Majoriteten av deltagarna ansåg att det finns ett måttligt till stort behov av 

afasivänligt skriftligt informationsmaterial och de kommenterade studiens kartläggning 

som nödvändig. 
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Aspekter som deltagarna tagit hänsyn till vad gäller utformning av material var bland 

annat typsnitt, textstorlek, språklig komplexitet, nyckelord och bildstöd. Deltagarna 

kommenterade vikten av individanpassning vid utformande av skriftliga 

informationsmaterial men upplevde ändå ett behov av ett generellt färdigt anpassat 

skriftligt material. Ett sådant material skulle dock behöva utrymme för 

individanpassning. Flera deltagare framförde även att de saknade kunskap om hur 

afasivänligt skriftligt material skulle utformas och var också osäkra på om de material 

som användes egentligen var afasivänliga. 

 

De sju bedömda materialen, i fas två, uppfyllde kriterierna för afasivänlighet gällande 

informationsmängd, använde sig av bakgrunds- samt textfärger kontrasterande till 

varandra samt behöll en logisk ordningsföljd genom hela dokumentet. Hälften av de 

inskickade materialen hade textstorlek 17, som låg inom ramen för att klassas som 

afasivänligt (rekommenderat spann textstorlek 14 - 18). Genomgående för samtliga 

inkomna material saknades anpassning i dokumentformat och radavstånd. Det högst 

rankade materialet uppnådde en afasivänlighet på 86 % och det lägst rankade materialet 

en afasivänlighet på 36 %.  En kvalitativ bedömning gav ett vidare perspektiv på 

materialens helhet. Strokeinformation, det högst rankade materialet, ansågs fortfarande 

hålla hög afasivänlighet och vara väl anpassad till personer med afasi. Det lägst rankade 

materialet, Praktiska tips för Dig som har afasi, bedömdes även kvalitativt inte vara 

lämpligt som afasivänligt skriftligt informationsmaterial.  

 

 

6.3. Resultatdiskussion 

6.3.1. Användning av afasivänligt skriftligt informationsmaterial 

Att ca 40 % sällan eller aldrig använde sig av den skriftliga informationskanalen innebär 

att patienter inte får vård enligt AARP:s Best Practice Recommendations (2014). Dock 

menar såväl svensk lag (Patientlagen, 2014:821) som internationella riktlinjearbetet The 

top ten (Simmons-Mackie et al., 2017) att personer med afasi bör få anpassad skriftlig 

information i samband med muntlig information oavsett afasins svårighetsgrad. 

Afasivänligt skriftligt informationsmaterial ger möjlighet till ökad delaktighet och är 

betydelsefullt för både patient och anhöriga. I studien av Rose et al (2010) uppgav 

personer med afasi även en vilja till att få skriftligt informationsmaterial trots varierande 

svårighetsgrad av afasi, samt även att deras närmaste anhöriga ska få skriftlig 

information. Att patienterna inte får skriftligt information utesluter dock inte att 

patienten får individanpassad information av logopeden; kliniskt verksamma logopeder 

använder ofta SCA i samtal, vilket kan resultera i ett skriftligt material som patienten får 

med hem. Varför används inte afasivänligt skriftligt informationsmaterial i lika hög grad 

som det upplevda behovet? Bristande kunskap kring hur afasivänligt material bör 

utformas för att hjälpa de flesta patienter, uppgavs av många deltagare, vilket skulle 

kunna vara en möjlig orsak till det låga användandet. Även patientens begränsningar 

påverkade deltagarnas bedömning om ett material ansågs kunna tillgodogöras av 

patienten. Brist på tid till att skapa egenutformade material skulle även kunna vara en 

orsak till att vissa deltagare i lägre grad använder afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial, men kan endast ses som en spekulation av författarna.  

 

Att det främsta syftet med skriftligt informationsmaterial var att informera om afasi och 

stroke var väntat. Det var heller ingen överraskning att afasins svårighetsgrad kunde 

påverka beslutet om att använda anpassat skriftligt material till patienten.   
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6.3.2. Framtiden för afasivänligt skriftligt informationsmaterial 

Angående tankar och kommentarer kring färdigutformat material framkom två aspekter 

som kan vara svåra att kombinera. Deltagare önskar ett färdigutformat material som ska 

kunna användas till patientgruppen men finner svårigheter i detta på grund av gruppens 

heterogenitet. En möjlighet skulle kunna vara ett färdigutformat material med anpassad 

information inom ämnen som vänder sig till de flesta inom patientgruppen, exempelvis 

om stroke. Ett sådant material skulle ha ett förinställt typsnitt, radavstånd och textstorlek 

i enlighet med de framtagna afasivänliga kriterierna samt ha ett lämpligt tillhörande 

bildstöd (Rose et al., 2010; Rose, Worrall, Hickson & Hoffmann, 2011; Rose et al., 

2012; Diez et al., 2014; Stroke Association, 2012). Materialet skulle därefter kunna 

redigeras till att passa patientens individuella behov, exempelvis med tillägg eller 

borttagning av information, nyckelord och ramar. Att ha ett föranpassat skriftligt 

informationsmaterial till förfogande skulle kunna underlätta för många logopeder då de 

kan ha pressade arbetsscheman och kanske inte har möjlighet att ta fram egna anpassade 

material. Då kommentarer om osäkerhet i hur afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial bör utformas framkom skulle ett föranpassat material kunna vara 

till hjälp för logopeden. Man skulle då även kunna använda personliga preferenser som 

exempelvis kursiverad text.  

 

Funderingar på hur afasivänligt skriftligt informationsmaterial skulle kunna anpassas på 

bästa vis utan att upplevas som barnsligt framkom. Frågan var väntad men kan inte 

sägas ha ett klart svar. Förslag som har framkommit i tidigare forskning för att utforma 

bildstöd i material mer vuxet är att använda fotografier istället för tecknade bilder samt 

bilder som gestaltar vuxna personer (Rose et al., 2012 & Dietz et al., 2014). Dock 

föreligger vissa svårigheter med fotografier. Tillgängligheten av fotografier som passar 

den tänkta texten är begränsad och ställer krav på att logopeden själv kan behöva ta 

fram dessa fotografier.  Fotografiernas lämplighet i avseende till mängd information per 

bild kan också bli problematisk. Röriga och otydliga fotografier samt fotografier med 

dålig upplösning kan i vissa fall vara mindre hjälpsamma än exempelvis bilder från 

bildstöd.se. Finns möjlighet till lämpliga fotografier rekommenderas det främst, men ett 

kritiskt förhållningssätt bör tas i beaktande vid val av bilder till text. 

  

Reducerad informationsmängd och mängd text per sida är några av de aspekter som 

enligt tidigare forskning (Rose et al., 2011; Stroke association, 2012) bidrar till ett mer 

afasivänligt informationsmaterial. Vad som kan anses vara en ”lagom” 

informationsmängd respektive mängd text per sida är dock svårt att definiera. Material 

med en för reducerad text- och informationsmängd skulle kunna uppfattas som för 

understödjande och känslan att inte betraktas vara tillräckligt kompetent kan väckas. 

Utan reducerad informationsmängd som anpassning kan dock central information gå 

förlorad. Denna balansgång är svår och kan påverka relationen mellan patient och 

logoped om patienten upplever sin kompetens ifrågasatt. Genom muntlig avstämning 

kan dock missförstånd undvikas och avdramatiseras. Deltagarna i studien 

kommenterade även att den skriftliga informationen bör gås igenom muntligt med 

patienten. 

 

6.3.3. Anpassning av bedömda material 

Resultaten från de bedömda materialen visar en spridning i hur materialen har 

anpassats. Efter samtycke kunde 5 material bifogas som bilagor, varav 4 liknar 
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varandra. Mer än hälften av de inkomna materialen tyder på en god anpassning av 

materialen enligt de 14 parametrarna. 

 

 

6.4. Fortsatt forskning 

Då internationella riktlinjer lyfter fram vikten av afasivänlig skriftlig information är det 

centralt att fortsätta söka klarhet i hur detta görs i praktiken. En mer omfattande 

enkätstudie i kombination med intervjuer skulle kunna utöka kunskapen inom fältet 

Önskvärt vore även att framtida forskning undersöker hur dessa afasivänliga parametrar 

stämmer överens med vad personer med afasi i Sverige upplever som afasivänligt. Här 

har projektet Begriplig text bidragit stort genom att kartlägga de 19 viktigaste 

aspekterna av anpassning av skriftligt informationsmaterial för personer med afasi. Vår 

förhoppning är att framtida forskning tar vid och fortsätter utforska patientperspektivet 

inom afasivänligt skriftligt informationsmaterial i Sverige. Genom att lyfta fram 

personer med afasis egna åsikter hoppas vi att framtida forskning kan öka delaktighet 

och självbestämmande i patientens egen vård.   

 

 

6.5. Slutsats 

Studien visar att deltagarna upplevde ett behov av afasivänligt skriftligt 

informationsmaterial till sina patienter med afasi. Majoriteten av deltagarna använde 

afasivänligt skriftligt material samt anpassade det utefter flera parametrar i materialens 

utformning, däribland typsnitt, språklig komplexitet samt minskad informationsmängd. 

Trots det fanns en brist på kunskap hos många deltagare kring hur ett sådant material 

bör se ut, vilka parametrar som lämpligast bör anpassas och hur. Resultaten tyder på att 

ökad kunskap om afasivänligt skriftligt informationsmaterial behövs för att ge svenska 

logopeder förutsättningarna till att skapa ett sådant material. Förslagsvis skulle även ett 

föranpassat material till personer med afasi, med utrymme för individanpassning, kunna 

underlätta för logopederna. Slutligen visar studiens resultat enighet med tidigare 

forskning samt påvisar att anpassning av skriftligt informationsmaterial, både visuellt 

och lingvistiskt, anses behövas vid impressiva svårigheter till följd av afasi.  
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 Tack 

Vi vill tacka alla som bidragit till studien samt skrivandet av denna uppsats. Tack till 

Linda Worrall, Stefan Johansson och Helena Taubner som tålmodigt svarat på frågor, 

givit oss tips och råd. Tack till alla enkätdeltagare som bidragit med viktig information. 

Slutligen ett stort tack till vår handledare Monica Blom Johansson som handlett oss från 

arbetets början till slut, givit oss inspiration och bidragit till att utveckla våra kunskaper 

inom ämnet. 
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9.2. Informationsbrev 
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9.3. Kvalitativ innehållsanalys av enkätsvar 
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9.4. Praktiska tips för Dig som har afasi 
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9.5. Strokeinformation 
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9.6. FUS information 
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9.7. Möte inför hemgång 
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9.8. Afasiinformation 
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