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Social Interaction in Aphasia Groups 

 

Abstract 
Every year, 12,000 people in Sweden are diagnosed with aphasia. Many people with aphasia 

supplement their logopedic treatment by participating in an aphasia group. Aphasia groups 

provide both social and linguistic stimulation. The aim of the present thesis was to study the 

social interaction between participants, and between participants and leaders in aphasia 

groups. 

 

In the present study, eleven persons with aphasia and four leaders participated divided into 

three aphasia groups. The groups were video recorded during sessions with a total of four 

sessions. Two hours of social interaction were recorded. The material was transcribed and 

analyzed according to Conversation Analytical principles. The study focuses specifically on 

the use of gestures and face-work. Both phenomena could be observed in all groups. The 

results of the present work showed that different gestures could enhance as well as reduce 

intelligibility. Individuals’ gesture use was consistent with their ability of expression, i.e. the 

better the expressive ability, the more acceptable and understandable gestures. Face-work that 

was analyzed in the present study showed that face-threatening as well as face-saving 

strategies occur in aphasia groups. 

 

Keywords: aphasia, social interaction, communication, conversation analysis, face-work, 

gestures, aphasia group 



 
 

Sammanfattning 

Varje år drabbas 12 000 personer i Sverige av afasi. Många kompletterar sin logopediska 

behandling genom att delta i afasigrupp. Afasigruppen ger både social och språklig stimulans. 

Syftet med föreliggande studie var att studera social interaktion mellan deltagare och mellan 

deltagare och ledare i afasigrupp.  

 

I studien deltog elva personer och fyra ledare fördelat på tre afasigrupper. Grupperna filmades 

under pågående session. Sammanlagt filmades fyra tillfällen och totalt cirka två timmar social 

interaktion. Materialet transkriberades och analyserades enligt samtalsanalytiska principer. I 

studien fokuseras särskilt på användandet av gester och fasadarbete (face). Båda kategorierna 

kunde iakttas i samtliga grupper. Resultatet i föreliggande arbete visade att olika gester kunde 

stärka förståeligheten och andra minska förståeligheten. Individernas gestanvändande stämde 

överens med deras uttrycksförmåga: Ju bättre uttrycksförmåga, desto mer vedertagna och 

lättförståeliga gester. Fasadarbete som analyserades i föreliggande studie visade att 

ansiktshotande så väl som ansiktsräddande strategier förekommer i afasigrupper.  

 
Nyckelord: afasi, social interaktion, kommunikation, samtalsanalys, face, fasadarbete, gester, 
afasigrupp 
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Inledning 
Många personer drabbas varje år av afasi och behovet av intervention och sociala 

mötesplatser ökar. Afasigruppen blir en långsiktig lösning för personer med afasi som inte 

längre har rätt till behandling hos logoped. Afasigrupper blir även ett sätt att bryta social 

isolering. Genom att studera hur deltagarna och ledarna i afasigrupperna interagerar ökar 

förståelsen för hur grupperna fungerar. Studien syftar till att ge en förståelse för hur personer 

med afasi använder gester och fasadarbete (face) i en social situation. Genom att kartlägga 

den sociala interaktionen kan logopeden få en bild av hur personer med afasi interagerar 

socialt till vardags med olika människor.  

Bakgrund 
Afasi	  
Varje år får ca 12 000 personer i Sverige afasi (Afasiförbundet i Sverige, 2014).  Afasi 

innebär en störning i hjärnans språkliga funktion och orsakas vanligen av en blödning eller 

blodpropp, även kallat stroke, i hjärnan (Norrving, 2012; Benson & Ardila, 1996; 

Papathanasiou & Coppens, 2013). Störningen kan yttra sig både expressivt (förmåga att 

uttrycka sig språkligt i tal och skrift) och impressivt (förmåga att förstå språk både i muntlig 

och i skriftlig form) (Papathanasiou & Coppens, 2013). 

  

Hörförståelse	  och	  ordproduktion  
En viktig komponent i människans språkförmåga är hörförståelse (Raymer, Gonzalez Rothi, 

2008). Då den auditiva fonologiska analysen av ord är skadad är personen oförmögen att 

repetera ord och har även svårigheter med igenkänning av ljud som inte är språkliga (Raymer, 

Gonzalez Rothi, 2008). Nedsatt hörförståelse förekommer vid alla typer av afasi, men i olika 

grad. Omgivningsfaktorer har betydelse för förståelsen, till exempel störande bakgrundsljud 

eller flera som talar samtidigt är faktorer som kan försvåra förståelsen (Morris & Franklin, 

2013). 

  

Ytterligare en viktig komponent i människans språkförmåga är ordproduktion (Raymer, 

Gonzalez Rothi, 2008). Ordproduktion innefattar både fonologi och semantik, åtkomsten av 

en eller båda kan påverkas vid afasi (Martin, 2013). Ordmobiliseringsproblem är oftast inte 
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isolerade utan finns som ett symtom vid en nedsättning i ordproduktionen. Ord som används 

oftare är lättare att komma åt än de som används mer sällan (Martin, 2013). Likaså är ord som 

är lättare att föreställa sig lättare att komma åt. Ju oftare ett ord används desto starkare finns 

det representerat i personens lexikon. Ju längre ett ord är desto större krav ställer det på den 

som ska producera det (Martin, 2013). 

Afasigrupp	  
Afasigrupp är en grupp bestående av personer med afasi samt ledare, syftet är ofta språklig 

och social stimulans. Det finns många generella fördelar med afasigrupper (Marshall, 1999; 

Davidson & Worrall, 2013). En fördel är att deltagarna upplever samhörighet med andra 

personer i samma situation (Davidson & Worrall, 2013) och får möjlighet att hjälpa varandra, 

vilket stärker självkänslan (Marshall, 1999). Afasigrupper erbjuder även ett kollektivt lärande 

där alla deltagare får känna sig viktiga. Gruppsituationen ger en trygg miljö att testa 

samtalsstrategier som senare kan appliceras i vardagslivet (Marshall, 1999). I gruppen finns 

möjlighet att ventilera känslor med personer i liknande situationer och bryta isolering 

(Marshall, 1999; Davidson & Worrall, 2013). 

 

Gruppuppbyggnad	  	  
Gruppstorleken varierar mellan olika afasigrupper. Enligt Marshall (1999) är fem till sex 

personer en lagom stor grupp. Blir gruppen för stor får inte alla möjlighet att komma till tals 

och är gruppen för liten kan samtalet bli lidande. Åldersfaktorn är också viktig för 

gemenskapen i gruppen, personer i samma åldersgrupp med olika hjärnskador har mer 

gemensamt än personer i olika åldrar med liknande hjärnskador, detta gäller främst vilka 

vardagsproblem personerna har (Marshall, 1999). Personlighetsfaktorer spelar in i 

gruppdynamik och processer medan könsskillnader spelar mindre roll, enligt Marshall (1999). 

 

Simmons-Mackie och Damico (2009) fokuserade på engagemang i afasigrupper. I gruppen 

där ledarna inte var engagerade och följde turtagningsordningar var deltagarna med afasi 

mindre engagerade. Även positionering av deltagare och ledare kan enligt Simmons-Mackie 

och Damico (2009)  inverka på engagemanget i gruppen. Om någon i gruppen hamnar på en 

“ledarstol”, till exempel vid änden av bordet, dras gruppens blickar oftare dit i väntan på 

engagemang. Ledare som tittar bort eller gör något annat samtidigt har en negativ inverkan på 

hela gruppens engagemang. Positivt engagemang kan vara att skratta tillsammans, vilket både 

inkluderar och tyder på sammanhållning (Simmons-Mackie & Damico, 2009). 
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Gruppträning	  	  
Det finns olika typer av gruppträning inom afasiområdet. En studie av Elman och Bernstein-

Ellis (1999) visade nyttan av kommunikationsträning i afasigrupp. Varje tillfälle inkluderade 

30 minuter social tid med fika, grupperna var indelade efter deltagarnas 

kommunikationsförmåga. I studien visades att det inte är den sociala interaktionen som ger 

resultat utan den faktiska behandlingen. Testpersonerna fick genomgå en social period, med 

till exempel stödgrupper, innan behandlingsperioden som inte visade någon signifikant 

förbättring avseende kommunikationsfärdigheter. Personer i gruppen med måttliga-svåra 

svårigheter gjorde större framsteg efter behandlingen än de i gruppen med milda-måttliga 

svårigheter. Resultatet höll i sig även efter det att behandlingen var avslutad (Elman & 

Bernstein-Ellis, 1999). Till skillnad från Elman och Bernstein-Ellis (1999) genomförde Wertz 

et al. (1981) en studie där ingen direkt behandling förekom. Istället diskuterade de nyheter, 

gick på föreläsningar, såg på filmer och tränade på allmän problemlösning i vardagen. Ingen 

av deltagarna hade fått individuell behandling innan studien. Deltagarna testades med ett 

språkligt testbatteri var elfte vecka och resultatet visade en signifikant förbättring av språk i 

en social miljö (Wertz et al., 1981). 

  

Liknande inriktning som Wertz et al. (1981) hade Radonjic och Rakuscek (1991) som 

studerade afasigrupper med fokus på att känna närhet till andra i gruppen, förstå varandra, 

återberätta vad andra berättat och dela med sig av sina egna erfarenheter. Deltagare som 

deltog minst tio gånger visade störst förbättring (Radonjic & Rakuscek, 1991). Även Aten, 

Caligiuri och Holland (1980) fokuserade i sin studie på situationer i vardagen. De använde sig 

av rollspel för olika situationer till exempel: handla i affären, ge någon vägvisningar, hälsa på 

någon bekant och följa skyltar. Deltagarna blev bättre på att hantera vardagliga sociala 

situationer och kunde även bibehålla förbättringen efter att behandlingsperioden avslutats 

(Aten et al., 1980). 

 

Social	  interaktion	  
En viktig del i afasigrupper är social interaktion vilket kan definieras som:“... process där 

grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan 

förmedlas via språk, gester, symboler etc.” (Nationalencyklopedin ©, 2014) 
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Identitet	  	  
Talaren tillskrivs identitet av andra personer vid interaktion, oftast genom det som sägs 

(Simmons-Mackie & Elman, 2011). Därför är identiteten starkt knuten till talarens förmåga 

att använda tal och språk. Många som drabbas av afasi upplever att deras identitet förändras 

genom förändring i sin roll i samtal, i förhållande till andra personer och i sociala 

sammanhang (Simmons-Mackie & Elman, 2011). Shaddens (2005) studie visade att identitet 

består av personliga och sociala komponenter och båda kan bli lidande vid afasi. Språk och 

kommunikation är några av verktygen som formar identiteten. Identiteten har visats vara 

viktig för återhämtning efter stroken, men också viktig för att personen ska känna sig 

kompetent. I många fall tillgodoses endast det nödvändiga behovet av kommunikation och 

inte det sociala (Shadden, 2005). “Not only does the aphasic person suffer a cerebral 

infarction, but also an ‘ego’ infarction—the lesion also has an impact on the ‘self’ of the 

patient.” (Währborg 1991: 3) 

 

Anderssons och Fridlunds (2002) intervjustudie visade att det förkommer att personer med 

afasi känner sig utanför i sociala sammanhang till följd av hur de blir tilltalade och bemötta. 

Personer med grav afasi är i högre grad beroende av sin omgivning för att uttrycka känslor 

och åsikter (Armstrong, Mortensen, Ciccone, & Godecke, 2012). Studien visade att personer 

med grav afasi använde sig av tidigare uttryck från omgivningen i sina svar alternativt svarade 

bejakande eller nekande till frågan. Personer som endast ger ja- och nej-svar kan bara uttrycka 

sina känslor och åsikter om saker som omgivnigen anser vara aktuella (Armstrong et al., 

2012). 

  

Delaktighet	  	  

Att känna sig delaktig är viktigt för alla människor. Dalemans, de Witte, Wade och van den 

Heuvel (2010) beskriver vikten av att fortsätta med de aktiviteter och engagemang som fanns 

före insjuknandet. Studien, som baseras på intervjuer och dagboksanteckningar av personer 

med afasi, har visat att deltagarna vill kunna engagera sig, känna sig behövda, bidra och bli 

respekterade. Minst av allt vill personer med afasi känna sig isolerade eller som en börda för 

sin omgivning. Möjligheten att lyckas återuppta sina engagemang beror på flera faktorer 

bland annat motivation, kommunikativ förmåga samt psykiska och fysiska förutsättningar 

(Dalemans, et al., 2010). 
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Chapey et al. (2008) använder sig av begreppet “Life Participation Approach to Aphasia”, 

LPAA, som består av en grupp forskare och kliniker som arbetar för att personer med afasi 

ska återuppta sitt engagemang från tiden före afasin. LPAA vill bredda synen på 

konsekvenserna av afasi och rikta den kliniska interventionen mot att personer med afasi ska 

kunna nå sina mål (Chapey et al, 2008). Likaså visar Fox’, Armstrongs och Bole’s (2009) 

studie en förbättrad kommunikativ förmåga genom träning av deltagande i samtal. Träning 

genomfördes kontinuerligt i hemmet kompletterad med träning hos logoped. Genom tydlig 

målsättning, exempelvis att ställa fler frågor eller initiera samtal, underlättades träningen i 

hemmet då deltagare vet var fokus ligger. Både objektiva bedömare och deltagare upplevde 

en förbättring i samtalsteknik (Fox et al., 2009). 

  

Samtalsanalys	  
Samtalsanalys, CA, är en metod för analys av samtal som utvecklades av Harvey Sacks och 

kollegor (t.ex. Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974). Grundläggande i CA är inspelade samtal 

som transkriberas ortografiskt och analyseras på detaljnivå. CA arbetar närmare fenomenen 

än många andra analysmodeller då metoden bygger på detaljerade återgivningar av samtal och 

inte generella sammanfattningar. Ytterligare en grundläggande faktor är vikten av naturliga 

samtal som inte blivit manipulerade. CA ser på interaktion som en enhet istället för 

individuella åstadkommanden (Ten Have, 2007; Hutchby & Wooffitt, 2008). Fördelar med 

videoinspelning framför enbart ljudupptagning är att icke-verbal kommunikation som gester, 

blickriktning och medrörelser uppfattas, till exempel om samtal handlar om något i rummet. 

Vid videoinspelning får man även kontextuell hjälp när fler personer pratar samtidigt (Ten 

Have, 2007). 

 

Beeke, Maxim och Wilkinson (2007) undersökte huruvida samtalsanalys kan användas som 

verktyg vid bedömning och behandling av afasi. Vanliga testresultat kan bli missvisande då 

personer med afasi ofta kommunicerar bättre än de talar (Beeke, Maxim & Wilkinson, 2007). 

Det finns många negativa aspekter med att använda samtalsanalys som enda 

undersökningsmetod, dels på grund av att samtalsämnet till viss grad behöver vara 

kontrollerat och att samtalet inte skulle representera personens förmåga att kommunicera med 

exempelvis en familjemedlem som känner personen och då redan känner till kroppspråk och 

bakgrund. Samtalsanalys skulle kunna användas som del i intervention då analys av inspelat 
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material skulle kunna leda till bättre kommunikation och öka förståelsen hos både personen 

med afasi och samtalspartnern (Beeke, Maxim & Wilkinson, 2007). 

 

Kategorier	  i	  samtal	  
Kategorier i samtal kan uppmärksammas med hjälp av samtalsanalys, det kan till exempel 

vara gester och fasadarbete. Genom att analysera kategorier i samtal får man en ökad 

förståelse för samtalets struktur och uppbyggnad (Ten Have, 2007; Hutchby & Wooffitt, 

2008).    

Fasadarbete	  	  
Goffman (1967) beskriver ”face” som det positiva sociala värdet en person kräver från sin 

omgivning under en specifik kontakt. ”Face” är en bild som skildrar jaget i termer av sociala 

egenskaper, en bild som omgivningen kan dela om personen gör ett bra intryck. Det finns 

både saker som människan gör medvetet för att göra ett specifikt intryck på en annan person 

och oavsiktliga saker som ger oavsiktliga reaktioner. För att undvika generande situationer 

finns det enligt Goffman (1967) tre fenomen: förlora ansikte, rädda ansikte och få ansikte. Att 

förlora ansiktet innebär enligt Goffman (1967) att man gör ett misstag i sitt framträdande, man 

gör bort sig. Att rädda ansiktet är responsen på ett förlorat ansikte och kan genomföras på tre 

olika sätt: låtsas som ingenting hänt, skratta som om det vore ett skämt eller minska värdet av 

det som hände. Att få ett ansikte är ungefär som att få en paus och då föreligger en 

underliggande social skuld till personen som räddade ansiktet (Goffman, 1967). 

  

Ansiktshotande handlingar är på ett komplext sätt relaterade till ansikts-behov hos både 

lyssnare och talare (Brown & Levinson, 1987; Brown & Levinson, 1978). Det finns i 

interaktion en gemensam önskan om att undvika ansiktshot, även om deltagarna aktivt arbetar 

för att inte hota någons ansikte finns det ändå hela tiden delar i interaktionen som skulle 

kunna uppfattas som ett hot mot någons ansikte. Det finns talakter som primärt hotar det 

positiva ansiktet, exempelvis förlöjliganden, förolämpningar, förminskningar, kritik och 

utmaningar. Det finns även handlingar som primärt hotar det negativa ansiktet, exempelvis 

varningar, råd och order. Vidare finns talakter som hotar både det positiva och det negativa 

ansiktet, exempelvis klagomål och att bli avbruten (Brown & Levinson, 1987; Brown & 

Levinson, 1978). Personens sociala kompetens avgör hur väl personen kan avdramatisera 

uttryck och undvika ansiktshot: en bra egenskap är att veta hur andra kommer att reagera på 

ens uttryck och inte minst hur man själv reagerar på andras uttryck (Goffman, 1967). 
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Samtalets deltagare kan använda sig av avdramatiserande strategier för att undvika ansiktshot, 

en avdramatiserande strategi kan vara en handling eller talakt som förmildrar den hotfulla 

situationen, exempelvis genom att byta samtalsämne, skratta eller omformulera sig (Brown & 

Levinson, 1987). Kovarsky, Curran och Nichols (2009) undersökte skrattets betydelse för 

sammanhållning och som ansiktsräddande strategi i gruppterapi. I studien visades att skratt 

hade förmågan att öka gemenskapen mellan deltagarna och fungerade som ansiktsräddare när 

en deltagare sade något felaktigt eller konstigt. Att skratta tillsammans i grupp, även på 

någons bekostnad, visar att deltagarna inte blir särbehandlade på grund av sitt tillstånd, vilket 

är positivt (Kovarsky, Curran & Nichols, 2009). 

 

Gester	  	  
Gester används av majoriteten av befolkningen och är enligt Iverson och Goldin-Meadows 

(1998) medfödda. Det finns individuella skillnader gällande gesters användning och 

utformning, men i grunden följer de generella principer (McNeill, 1992a). Gester och tal delar 

samma kommunikationssystem och uppkommer ur samma stimuli. Enligt Graham och Argyle 

(1975) är gester viktigare för förståelsen vid svåravkodat material. Det finns enligt McNeill 

(1992a) olika kategorier av gester. Gester som hör ihop med det semantiska innehållet i talet 

kallas för ikoniska gester medan gester som representerar abstrakta begrepp såsom tankar och 

känslor kallas för metaforiska gester (McNeill, 1992a). Gester som utförs rytmiskt och inte 

tillför något semantiskt innehåll kallas för beats. Ytterligare en kategori inom gester är 

emblem (McNeill, 1992b). Emblem är kulturellt förankrade gester som måste utföras enligt en 

viss standard, exempelvis italienarnas gest för “ok” där spetsen på tummen och pekfingret 

nuddar varandra (McNeill, 1992b). Enligt McNeill (1992c) använder personer med Wernickes 

afasi till största delen beats medan personer med Brocas afasi i större utsträckning använder 

ikoniska gester.  

  

Cicone, Wapner, Foldi, Zurif, & Gardner (1979) visade att det inte bara är språket som styr 

hur kommunikativ en person med afasi är utan även deras förmåga till alternativa 

kommunikationssätt, såsom gester. Cicone et al. (1979) studerade användandet av gester hos 

personer med afasi. De använde sig av strukturerade intervjuer och analyserade användandet 

av gester. Resultatet visade att användandet av gester varierade beroende på 

skadelokalisationen. Personer med Wernickes (impressiv) afasi använde gester på ett liknande 

sätt som kontrollgruppen medan personer med Brocas (expressiv) afasi använde tydligare 

gester än kontrollgruppen (Cicone et al., 1979). 
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I en CA-baserad studie beskrev Goodwin (2003) pragmatisk kompetens hos en person med 

afasi samt hur det sociala livet påverkas av en hjärnskada.. Med CA kan man visa mer än ren 

fakta, till exempel visar Goodwin med hjälp av CA att en person som efter en massiv stroke 

endast hade tre funktionella ord; ja, nej och och, ändå hade förmågan att uttrycka långt mer än 

så eftersom personen använde intonation, gester och satsmelodi och därför kunde 

kommunicera på en högre nivå än väntat (Goodwin, 2003). Bryan, McIntosh & Browns 

(1998) studerade på ett liknande sätt vikten av att även transkribera kroppsspråk och gester. 

Kommunikation kan ske enbart, eller till stor del, genom ansiktsuttryck och gester i kända 

sammanhang. Studien visar svårigheter i att förlita sig på gester vid samtal med främlingar då 

bakgrundshistoria saknas (Bryan et al., 1998). Wilkinson (2013) undersökte med hjälp av CA 

hur ikoniska gester används vid Brocas afasi. Wilkinson visade att gesterna används dels för 

att få fram ett meddelande och dels som reparation. Studien visade att budskapet inte alltid går 

fram trots användandet av ikoniska gester (Wilkinson, 2013). 

 

Sammanfattningsvis blir afasigrupper allt vanligare därför behöver området studeras bättre. 

En viktig del av afasigruppen är social interaktion (Wertz et al., 1981; Radonjic & Rakuscek, 

1991; Aten, Caligiuri, & Holland, 1980). Genom att studera hur deltagarna och ledarna i 

afasigrupperna interagerar ökar förståelsen för hur grupperna fungerar. 

  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att studera interaktionen mellan deltagare och mellan deltagare och 

ledare i afasigrupp i en social del av sessionen.  

 

Specifika frågeställningar är: 

- Hur används gester i en afasigrupp? 

- Hur verkar det sociala fasadarbetet i en afasigrupp?  

Metod 
Deltagare	  
I studien deltog elva personer med afasi fördelat på tre afasigrupper i sydöstra Sverige samt 

fyra afasigruppsledare. Inklusionskriteriet var känd afasi. Deltagarnas ålder varierar mellan ca 
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30-90 år där alla medverkat i respektive afasigrupp tidigare. För att skydda deltagarnas 

identitet har namnen bytts ut mot en bokstav, A-K. Ledarna kommer att benämnas som L1-

L4. Nedan beskrivs deltagarnas förmåga till informativt tal och hörförståelse utifrån testning 

med delar av A-ning, informativt tal och hörförståelse: 

Grupp	  1	  
Grupp 1 leds av L1 och L2. 
A - Svårigheter med hörförståelse, men bättre förmåga avseende informativt tal. 

Svårigheterna inom hörförståelse gäller främst längre och mer komplexa meningar och inom 

informativt tal är svårigheterna förknippade med satskomplettering och ifyllnad av meningar.   

B - Svårt med informativt tal och mycket svårt med hörförståelse. Använder delvis gester för 

att göra sig förstådd. Säger enstaka ord och automatiserade fraser. Svårt att komma på enkla, 

vardagliga ord. Liknande problem gällande hörförståelse. 

C - Nästan felfri på informativt tal. Större svårigheter vad gäller hörförståelse där komplexa 

och långa meningar är svårt. 

D - Svårt både med informativt tal och hörförståelse. Kompenserar genom att använda gester. 

Telegramstil på tal och saknar röd tråd i berättande. Gällande hörförståelse är satser längre än 

två ord svårt. 

E - Informativt tal är utan anmärkning under testning. Ibland svårigheter med 

ordmobilisering. Högt resultat även på hörförståelse, men klarar inte av när meningarna blir 

för långa. 

Grupp	  2	  
Grupp 2 leds av L3. 
F - Ber ofta om upprepning av instruktioner. Har ordfinnandesvårigheter och ibland 

parafasier. Genomför övningarna under “informativt tal” bra, förutom berättandeövningarna 

där talet blir kortfattat och osammanhängande. God hörförståelse, men svårt vid längre 

meningar. 

G - Ordmobiliseringssvårigheter och långsam framplockning. Spontantalet är relevant och 

sammanhängande. Använder sig av egenreparationer. God hörförståelse. Klarar alla uppgifter 

på A-ning. 

H - Enkla och ofullständiga meningar vid beskrivande av bild, annars god expressiv och 

impressiv förmåga. 
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Grupp	  3	  
Grupp 3 leds av L4. 
I - Nedsatt expressiv förmåga, använder sig av bokstavstavla för att svara på frågorna. 

Sparsamt spontantal som är svårförståeligt. God impressiv förmåga. 

J - Expressiv förmåga god, dock nedsatt ordmobiliseringsförmåga vid beskrivande av bild och 

situation men förståelig. Hörförståelsen är god men behöver upprepade instruktioner vid 

längre meningar. 

K - God expressiv förmåga, svårt med fullständiga meningar vid beskrivande av bild. Viss 

ordfinnandesvårighet och latens. Svårt med hörförståelse vid längre och komplexa meningar. 

 

Procedur	  och	  material	  
Materialet består av inspelningar av befintliga afasigrupper som planeras och leds av ledare. I 

två av tre fall är dessa logopedstudenter och i en grupp en legitimerad logoped. Grupperna 

består av tre till fem deltagare där max fyra deltar samtidigt under inspelning. Sessionerna är 

mellan 45 och 135 minuter långa. Varje grupp har ett socialt inslag med fika som varar mellan 

5 och 45 minuter där deltagarna kan samtala och umgås. Afasigrupperna filmades under 

pågående session. Det är den tid som är avsatt för fika som har analyserats, men hela tillfället 

filmades. Försökspersonerna testades med delar av A-ning för att utreda afasins omfattning 

och grad. A-ning är ett omfattande afasitest utformat av Lindström och Werner (1995) och ger 

en hänvisning till typ av afasi och svårighetsgrad. A-ning består av testuppgifter inom sju 

språkliga områden: informativt tal, repetition, hörförståelse, läsförståelse, högläsning, 

diktamensskrivning och informativ skrift. A-ning har främst visat sig effektiv vid bedömning 

av afasi av måttlig till svår grad (Lindström & Werner, 1995). Då förmågan att samtala främst 

berör informativt tal och hörförståelse har försökspersonerna endast testats med dessa två 

delar ur A-ning, resterande delar i testet har valts bort. 

 

Analys	  
Inspelat material granskades och analyserades enligt samtalsanalytiska principer baserat på 

Hutchby och Wooffitt (2008). Två tredjedelar av materialet grovtranskriberades och därefter 

identifierades två olika kategorier inom samtal som undersöktes närmare. Urvalet av 

sekvenser baserades på observationer av materialet och grovtranskriptioner, där handlingar 

som var frekvent förekommande och intressanta valdes ut. De delar som valts ut 

fintranskriberades sedan (för transkriptionsnyckel se bilaga 1). Sista tredjedelen 
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grovtranskriberades inte i sin helhet då materialet kom in sent och kategorier redan hade valts 

ut. Materialet analyserades istället direkt från inspelningen och utvalda delar 

fintranskriberades. För att skydda deltagarnas identitet har namnen bytts ut samt han/hon 

ändrats till hen i både utdrag av transkriptioner och analys. Även andra namn som förknippas 

med området har bytts ut. 

 

Etiskt	  övervägande	  
Deltagarna och ledarna tillfrågades muntligt och skriftligt om medverkan i studien (se bilaga 2 

och 3). Samtliga deltagare skrev på samtycke för att medverka i både filmning och testning. 

Ansvarig för verksamheterna informerades om studien och gav sitt godkännande. Alla 

medverkande kunde själva skriva på samtyckesblanketten. Materialet har hanterats 

konfidentiellt och utomstående har inte kunnat ta del av materialet. I så stor utsträckning som 

möjligt har materialet avidentifierats med hänsyn till deltagarnas integritet. 

Resultat och Analys 
I analysen presenteras exempel från videoupptagning som anses spegla de kategorier som 

fokuseras i analysen: gester och fasadarbete. Alla exempel inleds med en kortfattad 

beskrivning av situationen och personer som deltar i samtalet. Utdragen är indelade efter 

kategorier. 

 

Gest	  
Samtalet i exempel 1 handlar om semlor, dels hur många semlor deltagarna ätit och vilken 

dag man ska äta semlor. I samtalet deltar alla personer som närvarar, två ledare (L1 och L2) 

och fyra deltagare (A, B, C och D). Utdraget ger exempel på hur deltagare i afasigrupp 

använder vardagliga gester, så som huvudskakningar och handrörelser, under social 

interaktion. I utdragen där det förkommer bilder markeras tidpunkten för gesten med en *. 

 
Exempel 1 - Grupp 1 
1. L2 har ni ätit många semlor i år↑ 
2. D °ne ne° 
3. B °ne° ((skakar på huvudet)) 
4. A ((skakar på huvudet)) en 
5.  (2.2)  
6. L2 C då 
7. C en 
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8. A när vivilken dag ska man (.) vilken dag ska↑  
9.  man äta semlor↓ 
10. C    °mariebullsdan° ((otydligt, tuggar)) 
11. A en gång till sa du↑ 
12.  (0.5) 
13. C ((viftar med en hand)) mariebedådelsedan (.) 
14.  marieb 
15. A ((skakar på huvudet)) 
16. L2 bebådelsedag mm 
17. B ((nickar)) 
18. C ah mm 
19. A vad sa du för nåt↑ 
20. C mariebedådelsedan 
21. L2 [vi har ba en] 
22. A [(marie va)] 
23. C [bebådelsedan] 
24. L1 [jaha] 
25. A     ((skakar på huvudet)) 
26. C se inte de 
27. L2 ska du skriva↑ 
 

L2 frågar om de andra har ätit många semlor i år, varpå D och B svarar nekande (rad 1-3). När 

A sedan svarar skakar hen på huvudet och säger “en” (rad 4). L2 ställer samma fråga till 

deltagaren som inte svarade, C svarar ”en” (rad 6-7). A undrar vilken dag det är man ska äta 

semlor och väljer att efter en kort paus göra en omstart med samma innehåll (rad 8-9). C 

svarar tyst på frågan som A ställt (rad 10). A ber C upprepa (rad 11) varpå C svarar 

”maribullsdan” och viftar med handen (rad 13-14), A skakar på huvudet (rad 15). L2 erbjuder 

ett annat alternativ (rad 16) som C inte accepterar utan håller fast vid “maribullsdan”. C säger 

“bebådelsedan” och L1 svarar jakande (rad 23-24). A skakar på huvudet (rad 25) och C säger 

“se inte de” (rad 26). L2 tar initiativ och frågar om C ska skriva ner ordet (rad 27), vilket 

avslutar sekvensen. 

 

Första gesten som kan observeras (rad 3) är en huvudskakning som utförs av B samtidigt som 

B säger “ne”. Raden efter kan ytterligare en huvudskakning observeras, den här gången av A 

som skakar på huvudet samtidigt som hen säger “en”. Gester som har ett tydligt semantiskt 

innehåll kallas enligt McNeill (1992) för ikoniska gester. Båda skakningarna kan vara 

exempel på ikoniska gester, då de har ett tydligt semantiskt innehåll. I B:s fall hör gesten 

tydligt ihop med det sagda, medan A:s gest inte har samma tydliga koppling till det sagda. 

Gester som representerar abstrakta begrepp, exempelvis tankar och känslor, kallas 

metaforiska gester (McNeill, 1992). A:s gest kan vara ett svar på frågan som ställs “har ni ätit 

många semlor i år” och vara en ikonisk gest. Den skulle också kunna representera en tanke 
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och då bli en metaforisk gest. A:s yttrande “en” kan vara ett tillägg till gesten då den 

specificerar antalet semlor. En annan möjlighet är att A speglar B:s huvudskakning som 

föregick A:s huvudskakning. Det kan även tänkas att afasin kan spela en roll i användandet av 

gesten. 

 

Senare i utdraget svarar C på en fråga och viftar då samtidigt med handen i nivå med hakan 

(rad 13-14). C kan i detta fall använda sig av en metaforisk gest då hen gör en gest som 

representerar något som hen tänker. C har vid tillfället mat i munnen och gesten kan vara ett 

ursäktande. Ett emblem är en gest som är kulturellt betingad och utförs enligt en viss standard 

(McNeill, 1992b). C:s gest att hålla handen framför munnen när man pratar samtidigt som 

man tuggar är vanligt förekommande bland annat i Sverige och skulle därför kunna klassas 

som ett emblem. Efter att C har upprepat sig flera gånger (rad 15) skakar A på huvudet. 

Skakningen är en gest som ersätter tal och därmed representerar en tanke, men skulle även 

kunna vara en ikonisk gest då den representerar en konkret sak. När L2 fyller i 

“bebådelsedag” nickar B (rad 16-17). Senare i samma samtal skakar A på huvudet igen (rad 

25), efter att både L2 och C har försökt att förtydliga. A visar tydligt att hen fortfarande inte 

har uppfattat ordet, A använder en gest i stället för tal, vilket skulle tyda på en ikonisk gest.  

 
 
Samtalet i exempel 2 handlar om husdjur och B berättar att hen har haft två katter. I samtalet 

deltar två ledare (L1 och L2) samt två deltagare (B och C). Ytterligare två deltagare finns i 

rummet (A och D) men säger ingenting. Utdraget visar exempel på gesten beats och hur 

gester inte alltid behöver bidra till förståelsen. 

Exempel 2	  - Grupp 1 
1. L2 åh B↑ (.) har ni nåra djur↑ 
2. B ja (.) *ne inte nu ((visar stopp med  
3.  handen)) 

 
 
4. L2 inte nu ni har haft 
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5. B ja i: tretti år 
6. L2 oj= 
7. C =°tretti år° 
8. L2 vad hade ni då förnåt↑ 
9. B en katt (0.3) en två ((pekar två gånger på  
10.  bordet och nickar mot L2)) 
11.  (2.7)  
12. L2 en katt 
13. B ah till e:* (1.9) ah (du vette)((visar med  
14.  handen flera gånger)) 
 

 
 
15. C en kla en [halv katt] 
16. L1   [två katter] två olika katter 
17.  B ja just det 
 

L2 frågar B om de har några husdjur, B svarar “ja ne inte nu” (rad 1-3). L2 och B diskuterar 

hur länge B har haft djur (rad 4-7). B svarar på frågan “vad hade ni då förnåt” att de haft en 

katt men lägger snabbt till “en två” samtidigt som hen pekar två gånger på bordet (rad 9-10). 

L2 upprepar “en katt” varpå B säger “ah till e:” samtidigt som samma gest upprepas flertalet 

gånger (rad 12-14). C frågar då om det var en halv katt samtidigt som L1 säger “två katter två 

olika katter” vilket B bekräftar (rad 15-16). 

 

B använder gester genom att med öppen hand peka mot bordet upprepade gånger samtidigt 

som B säger ”en två” (rad 9-10), gesten upprepas flera gånger efter trevande yttrande ” ah till 

e:” som efterföljs av en paus på 1.9 sek innan gesten repeteras (rad 13-14). C frågar om katten 

var halv (rad 15). Rörelser som utförs med fingrar eller händer kallas för beats och är 

upprepade och rytmiska till skillnad från ikoniska gester som har ett semantiskt innehåll 

(McNeill, 1992). B:s gest blir ett mellanting mellan beats och ikoniska gester då utformningen 

stämmer överens med beats men det finns ändå ett innehåll i gesten då B antagligen syftar på 

siffran två. Gesten att flera gånger slå med handen mot bordet är sannolikt inte den tydligaste 

gesten att förmedla siffran två, antagligen skulle två fingrar vara tydligare och mer vedertaget. 

Vid afasi drabbas ordmobiliseringsförmågan i olika utsträckning (Martin, 2013). I det här 
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fallet försöker B kompensera med gester. I utdraget går inte budskapet fram till gruppen 

direkt, och inte heller efter upprepningen av gesten. L1 frågar till slut om det är två katter som 

B menar (rad 16), vilket B bekräftar. Då gester och tal delar kommunikationssystem är det 

troligt att gester blir påverkade i samma utsträckning som talet vid afasi (McNeill, 1992). 

 
Samtalet i exempel 3 handlar om att H inte prenumererar på dagstidningen längre. I samtalet 

deltar tre deltagare (F, G och H). I rummet finns också ledaren (L3) som inte säger någonting. 

Utdraget visar exempel på gest som förstärker det sagda och som ersätter tal.  

Exempel 3	  -‐	  Grupp	  2 
1. H för hen hotar med att [vi ska]  
2.  F        [SKRATTAR] 
3. H ((börjar skratta tyst)) 
4.  G  inte ha nån 
5.  H  ja 
6.  F  SKRATTAR ((skrattar mycket))  
7.  H  ”dagstidningen” ska vi inte ha (.) för den 
8.  har* hen på ((visar med handen från bröstet  
9.  och ut)) 
 

 
 
10.  F  °arbetet°=  
11. G  =ja((smackar och nickar)) 
12.  H  ja de bryr jag mig inte om 
13.  F  nä 
14.  H  ((nickar)) för det ska ja ha 
15.  F  ja↑  
16. H mm 
17. F de e rätt 
 

H berättar om sin sambo som hotar med att säga upp tidningsprenumerationen (rad 1). F 

skrattar och G fyller i slutet på H:s mening, vilket H accepterar (rad 2-4). F börjar då skratta 

ännu mer (rad 6). H försöker berätta varför tidningsprenumerationen skall sägas upp (rad 7-9). 

H visar med en gest från bröstet och upp över axeln (rad 8-9). F fyller då tyst i med “arbetet” 

(rad 10). H säger att hen inte bryr sig om det (rad 12) varpå F svarar “nä” (rad 13). H nickar 

då och säger “för den ska ja ha” och får medhåll från F (rad 14-17). 
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När H ska berätta om att sambon har dagstidningen på jobbet, visar H med en gest i stället för 

att säga ordet “jobbet/arbetet” (rad 8-9). F förstår direkt och fyller tyst i med ordet “arbetet” 

(rad 10).  Gesten som H gör symboliserar sannolikt “iväg” eller liknande. Gesten är en 

ikonisk gest eftersom det symboliserar en konkret sak. Det är en tydlig gest i sammanhanget 

som ersätter det talade ordet. Gesten är bevisligen lätt att förstå eftersom F snabbt fyller i 

“arbetet”. G fortsätter sedan med en förstärkande gest då hen nickar och samtidigt uttrycker 

“ja” (rad 11). H nickar sedan också för att förstärka det sagda då hen säger “för den ska ja 

ha”. En nickning som förstärker talet är också en ikonisk och vedertagen gest. 

 

Samtalet i exempel 4 handlar om hundar och hur de skall uppfostras. I samtalet deltar två 

ledare (L1 och L2) och två deltagare (A och C).  Ytterligare två deltagare finns i rummet (B 

och D) men säger ingenting. Utdraget visar ett exempel på hur ikoniska gester kan förtydliga i 

social interaktion. 

Exempel 4	  -‐	  Grupp	  1 
1. C ingen sån där e: schäfer 
2. L1 °ne° 
3. C °vad heter det° (.) schäfer vad heter det↑  
4.  ((visar med handen mot ansiktet))  
5. C eh 
6. L1 det finns ju en hundras som heter schäfer 
7. C ja [juste] 
8. L1    [e] de den du tänker på 
9. C ja de e ganska *stora ((visar storlek med 
10.  händerna)) 
 

 
 
11. L1 mja 
12. C och mastiga på någe vis 
13. L1 a 
14.  (5.0) 
15. C min (.) min syster hade en (.) en schäfer 
16.  förut (.) ah åh han var så ouppfostrad 
17. Alla SKRATT 
18. C fruktansvärt (.) en schäfer ska va  
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19.  väluppfostrad 
19. A [mm] 
20. L1 [ja] 
21.  C ja men han(.) han be:t matte: i armen 
22.  *sto:ra ((visar på armen var))   
 

 
 
23.  åh= 
24.  L2 =aj ne 
25. L1 usch 
	   
C berättar om en hundras (rad 1), schäfer, men blir osäker på om det heter schäfer (rad 3-4). 

L1 upplyser C om att det finns en hundras som heter schäfer, C accepterar det (rad 6-7). L1 

frågar sedan om det var det som C tänkte på, C accepterar igen och säger att de är ganska 

stora (rad 8-10). C berättar om sin syster som hade en schäfer och att den hunden var 

ouppfostrad (rad 15-16) varpå alla skrattar. C berättar att en schäfer ska vara väluppfostrad, 

både A och L1 håller med (rad 18-20). C berättar om hur hunden bet matte i armen och visar 

sedan genom att dra med handen över armen samtidigt som hen säger “stora”, L2 och L1 blir 

förfärade (rad 21-26). 

 

Första gesten som kan observeras (rad 3-4) är när C sätter upp handen mot ansiktet och 

nuddar med två fingrar i pannan, C verkar osäker på ordvalet och lätt irriterad över 

situationen. C:s gest kanske ger C extra betänketid eftersom hen visar att hen fortfarande 

funderar, det är en ikonisk gest. C fortsätter sedan att berätta om hundrasen, när hen pratar om 

hundens storlek måttar C med händerna för att visa storleken (rad 9-10). Gesten är tydlig och 

har ett starkt semantiskt innehåll som stämmer med det sagda vilket gör den till en ikonisk 

gest (för likande se exempel 1). C förstärker det sagda genom sin gest. Dock hade budskapet 

förmodligen gått fram även utan gesten. Senare berättar C om sin systers schäfer som bet 

systern i armen (rad 21-22), samtidigt visar C med en gest genom att dra med handen över 

armen. Även detta är en ikonisk gest, som tydligt förstärker det sagda.  
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Fasadarbete	  
Samtalet i exempel 5 handlar om spelmarkörer som L4 delar ut, K tycker att det ser ut som 

chips. I samtalet deltar en ledare (L4) och tre deltagare (I, J och K). Utdragen visar exempel 

på ansiktshot, där ledaren hotar en deltagare, och ansiktsräddande strategier från deltagarens 

sida. 

Exempel 5	  -‐	  Grupp	  3 
1. L4 ni ska få lite pluppar var här ((L4 delar ut 
2.  spelmarkörer)) 
3. K aha (1.2) (se ut som) chips också 
4. L4 chips↑ (.) elle va sa du 
5. K ah chip 
6. L4 kanske se ut som de (.) he (0.5) de e inte 
7.  fredagsmys än K 
8. K ehe ((skratt i rösten)) 
9. L4 ne (2.6) inte än (.)men jag skulle tänka mig 
10.  att de e några som dra fram grillen i helgen 
11.  om vädre skulle hålla i sä ((vänder sig mot 
12.  I som nickar väldigt svagt)) 
13. K a= 
14. L4 =å börja grilla= 
15. J =a nu när man suttet ute 
 

L4 delar ut spelmarkörer till deltagarna (rad 1-2). K säger att det liknar chips, L4 söker 

bekräftelse på att K säger chips och K bekräftar (rad 3-5). L4 säger sedan “kanske se ut som 

de he det är inte fredagsmys än K” varpå K svarar med ett litet skratt (rad 6-8). L4 börjar 

sedan prata om vädret och grillsäsongens början samtidigt som L4 vänder sig mot I som 

nickar svagt till svar (rad 9-12). 

 

Direkt efter man klargjort att det ser ut som chips säger L4 att det kanske ser ut som chips, 

men att “de e inte fredagsmys än K“, K svarar “ehe” (rad 6-8). Ett ansiktshot kan vara en 

handling då lyssnarens ansikte hotas genom exempelvis ett förlöjligande (Brown & Levinson, 

1987; Brown & Levinson, 1978). Uttalandet om fredagsmys är något utmanande då det 

ifrågasätter personens kompetens till dagsuppfattning, men ändå skämtsamt, något som 

förekommer ofta i vardagligt tal. För att rädda sitt ansikte vid ett ansiktshot kan man bland 

annat låtsas som ingenting eller skratta (Goffman, 1967). K använder sig av båda strategierna 

(rad 8) då hen skrattar till, men inte reagerar mer på det sagda. Det skulle även kunna bero på 

bristande förståelse hos K. Skratt kan användas för att förmildra den hotfulla situation som 

uppstår vid ansiktshot (Brown & Levinson, 1987). L4 svarar “ne” på K:s skratt (rad 9) och 

byter sedan samtalsämne (rad 9-12). Kanske kände L4 att situationen blev hotfull och försökte 
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minska värdet i sitt föregående yttrande. En annan möjlighet är att L4 försöker att rädda 

situationen då K inte förstår skämtet. Att rädda ansikte är responsen på ett förlorat ansikte och 

kan genomföras genom att minska värdet av det som hände (Goffman, 1967).  

 

 

Samtalet i exempel 6 handlar om fikat, dels att H behöver hjälp av L3 att ta kaka och att G 

hade tänkt banta men valde att äta kaka ändå. I samtalet deltar alla i rummet, ledaren (L3) och 

tre deltagare (F, G och H). Utdraget visar ansiktshot genom förminskning och förolämpning, 

men också ansiktsräddande strategier. 

Exempel 6	  -‐	  Grupp	  2 
1. L3 hur stor bit vill du ha [ska jag]= 
2. H         [nä nä] 
3. L3 =hjälpa dej↑ 
4. H nä (.) jo (0.9) inte så stor 
5. L3 nä ännu mindre (.) här 
6. H ja ja 
7.  (0.6)  
8. F ännu mindre SKRATTAR((tittar på H)) 
9. L3 SKRATTAR (0.7) ha du några önskemål då H om  
10.  övningar eller (0.5) nått speciellt du vill 
11.  träna extra på eller e de nån övning du  
12.  tycker extra roli eller 
13.  (1.5)  
14. H nä 
15. L3 ne↑ 
16. H °ja tycker de e bra° 
17. L3 mm 
18. H som de e 
19. L3 mm 
20. F ja 
21.  (3.9)  
22. G (( tar mer kaka)) 
23. L3 åh du G e de nått speciellt du (0.4) saknar 
24. H hen vill skriva  
25.  (1.0) 
26. G         ((nickar)) 
27. H diktamen 
28. G mm 
29. F     men de vill inte ja 
30. L3 åkej 
31. F SKRATTAR 
32.  G aså man e: hade tänkt å ha en (.) en två  
33.  dag(.) idag  
34.  (0.4)  
35. H  ((pekar på G)) 
36. G men får väl= 
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37. F =xx= 
38. H =fem två 
39. G ah 
40.  (3.2)  
41. H vade 
42. F snacka på (.) få se ((klämmer G på magen och  
43.  skakar på huvudet varpå båda börjar skratta)) 
44. H hade du (.) håll- hållt dig ända tiss du kom 
45.  hit 
46. G   a ((nickar)) 
	  
	    

L3 och H ska skära upp tårta varpå L3 frågar om H behöver hjälp att skära (rad 1-3). H svarar 

först “nä” men ändrar sig snabbt till “jo” varpå kakbitens storlek diskuteras mellan H och L3 

(rad 4-6). L3 frågar om gruppen har några önskemål på övningar, men inga övningar föreslås 

(rad 9-19). L3 frågar sedan specifikt G om önskemål varpå H svarar “hen vill skriva” (rad 23-

24). G nickar, H fortsätter med att fylla i “diktamen” varpå G instämmer (rad 26-28). F 

uttrycker då “men det vill inte ja” vartefter F börjar skratta (rad 29-31). G försöker berätta att 

det var planerat för en “en två dag” varpå H pekar på G och säger sedan ”fem två” (rad 32-

38). F klämmer sedan G på magen och samtidigt skakar på huvudet, både G och F börjar 

skratta (rad 42-43). 

 

L3 frågar om H vill ha hjälp att skära kaka, H svarar nej men ändrar sig snabbt till ja (rad 1-

4). En handling som kan uppfattas som en förolämpning eller förminskning kan enligt Brown 

och Levinson (1987; 1978) hota det positiva ansiktet. Att fråga någon om de behöver hjälp 

med en grundläggande färdighet som att skära upp en kakbit kan uppfattas som förolämpande 

och förminskande. H verkar inte ta illa upp utan verkar snarare uppskatta hjälpen.  

 

G pratar senare om 5:2 metoden, en diet, varpå F säger “snacka på få se” och klämmer G på 

magen (rad 42-43). Samtidigt skakar F på huvudet för att sedan börja skratta, vilket också G 

gör (rad 42-43). Förolämpning är en handling som hotar det positiva ansiktet, och är alltså ett 

ansiktshot (Brown & Levinson, 1987; Brown & Levinson, 1978). Att ta någon på magen i 

samband med diskussion om viktminskning kan vara en förolämpande eller skämtsam 

ansiktshotande handling, vilket F utsätter G för. Genom skrattet kan man rädda sitt ansikte 

och situationen (Goffman, 1967). G skrattar tillsammans med F efter den ansiktshotande 

situationen. 
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L3 frågar sedan specifikt G om önskemål varpå H svarar “hen vill skriva” (rad 23-24). G 

nickar, H fortsätter med att fylla i “diktamen” varpå G instämmer (rad 27-28). Då H talar i 

G:s ställe skulle G kunna uppleva det som en förminskning av sin färdighet att själv kunna 

beskriva sina önskemål. G verkar acceptera att H svarar i stället för G. Det går dock inte att 

utesluta att G istället för att reagera låtsas som ingenting för att rädda sitt ansikte. 

 

 

Samtalet i exempel 7 handlar om att A ska försöka läsa ett ord som C har skrivit. Flera 

missförstånd leder fram till olika fasadarbeten. I utdraget deltar två ledare (L1 och L2) samt 

fyra deltagare (A, B, C och D). Utdraget visar exempel på ansiktshot som uppstår på grund av 

missförstånd. 

Exempel 7	  -‐	  Grupp	  1 
1. C ((skjuter fram det hen har skrivit till L2)) 
2. L2 mm ((skickar vidare pappret till A)) 
3.  D  JA åh((kollar på pappret som skickas  
4.  till L2)) 
5. C det e 
6.  L2 °ska vi visa ska jag° 
7.  A  ((tar emot pappret från L2))  
8.    (7.2)  
9. C du kan inte (lås-) du kan inte läsa  
10.  (.) marie bebådesedag 
11.  A  mm 
12.  C  ne kan inte se 
13.  L2  jodå↑ det gick att läsa  
14.  (1.0)  
15. A be  
16. L2 hen ha ju inte sina glasögon på= 
17. A =be bed 
18.  L1  bebå 
19. A  be be be bebåd 
20.  L1  beb= 
21.  A  =bebåde ((skrattar till)) bebådi (.) bebådis 
22.  C  dumma dej 
23.   ((C, L2, B, D SKRATTAR)) 
24. A  bebådi 
25.  L1  bebådels:= 
26.  C  =se 
27.  L1  behöver du glasögonen när du läser↑  
28. C ((knackar i bordet vid glasögonen)) 
29.  A  ja men det jag kan ju utan ändå 
30.  L2  SKRATTAR 
31.  A  bebådels=  
32.  C  =°hen ba luras°  
33. A bebådelsedag tack 
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C har skrivit “bebådelsedag” på ett papper som skickas först till L2 som i sin tur skickar 

vidare pappret över bordet till A (rad 1-2). A tar emot pappret (rad 7) efter en lång paus 

uttrycker C en oro kring huruvida det går att läsa. Hen säger ordet som står på lappen (rad 9-

10). A svarar med “mm” varpå C fortsätter att prata om att det inte går att läsa (rad 11-12). L2 

bekräftar att det går att läsa (rad 13). A har svårigheter att läsa vad som står, varpå L2 påpekar 

att A inte har sina läsglasögon på (rad 15-16). A försöker upprepade gånger läsa ordet med 

hjälp av L1 (rad 17-21). C utbrister efter ett tag “dumma dej” varpå nästan alla skrattar (rad 

22-23). Efter det fyller C i när L1 försöker hjälpa A (rad 25-26). L1 upprepar frågan om A 

behöver glasögon (rad 27). C knackar då i bordet bredvid glasögonen (rad 28). C säger “hen 

ba luras” (rad 32) vartefter A lyckas säga ordet (rad 33). 

 
C uppträder osäkert när A försöker läsa från pappret (rad 9-10). L2 hävdar då att det går att 

läsa (rad 13) och påpekar att A inte har sina glasögon på (rad 16). Det är tänkbart att C är rädd 

att det inte ska gå att läsa det som hen har skrivit, och för att skydda sitt ansikte minskar hen 

värdet på handlingen. När A har försökt att läsa från pappret ytterligare ett tag utan att lyckas 

(rad 17-21) uttrycker C “dumma dej” (rad 22) varpå många runt bordet skrattar. Att skratta 

tillsammans i grupp tyder på god sammanhållning (Simmons-Mackie & Damico, 2009). 

Skämtsamt förolämpar C A genom detta uttryck. Då många skrattar runt bordet uppfattas 

antagligen uttrycket som ett skämt, samtidigt som gruppen kan skratta för att minska värdet av 

det sagda. Antagligen tror C att A driver med hens handstil genom att låtsas att inte kunna 

läsa. Troligen skämtar A inte om sin nedsatta läsförmåga, och svarar heller inte på C:s 

kommentar då A förmodligen är så fokuserad på att läsa att hen inte uppmärksammar 

omgivningens reaktioner. C försöker senare att hjälpa A med uttalet (rad 26). När L1 upprepar 

frågan om läsglasögon knackar C distinkt i bordet bredvid glasögonen (rad 27-28). C:s gest 

kan tolkas som en order eller tillsägelse att ta på sig glasögonen, vilket utgör ett ansiktshot.  

L1 utgör också ett ansiktshot mot A då hen tvivlar på A:s förmåga att läsa utan glasögon. C 

uttrycker “hen ba luras” (rad 32), vilket tyder på att C fortfarande är övertygad om att A 

skämtade. C:s uttalande är ett ansiktshot eftersom det till viss grad förolämpar A och hens 

kamp för att kunna säga ordet. En röd tråd i utdraget är C:s missförstånd. Antagligen hade C 

inte hotat A:s ansikte på det här sättet om C hade förstått att A inte skämtade. Missförståndet 

hade förmodligen retts ut snabbare om inte båda parter hade haft afasi. 
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Samtalet i exempel 8 handlar om G som har bokat en resa till Paris och där hen ska bo hos sin 

dotter med pojkvän. I samtalet deltar tre deltagare (F, G och H). Ledaren (L3) befinner sig 

inte i rummet. Utdraget visar exempel på flera ansiktshot mellan deltagare och flera 

ansiktsräddande strategier. 

Exempel 8 - Grupp	  2 
1. G jag eh bokat e:n resa °eller vi har° bokat 
2.   en resa ti (0.4) paris 
3. H ((nickar)) 
4. F   hur mycket kosta de↑ 
5. G ah det va: inte så dyrt (na:ehe: eh) 
6.   sammanlagt e: e: fe: fem tusen 
7. F       aja 
8. G        för båda 
9. H     jaha 
10. F    °(okej ja)° mene var ju bra= 
11. G =och e: klm 
12. F ja: 
13. G ((nickar kraftigt)) 
14. H     ((nickar kraftigt)) 
15.   (2.1) 
16. F °(väldigt bra)° e:m (2.8) e:m 
17. G behöver ja inte (0.9) åka ti: stockholm  
18.   eller till nyköping eller skavsta 
19. H ((nickar)) 
20. F okej °jaja° 
21. H ((nickar)) åh (3.0) uh uppehället↑ 
22. G     öh [ho:se] 
23. H      [hos dottern] 
24. G dottern 
25. F e: betalar hen↑ ((pekar på G)) 
26. H ((nickar)) 
27.  F SKRATTAR 
28. G och e: ö:h ö:h dottern och e: hennes pojkvän 
29.   (1.5) eh 
30.  F pojkvän= 
31.  G =åker bort  
32.   ((F och G tittar på varandra en stund)) 
33.  G ((nickar och ler)) 
34.  H jaså↑ 
35.  G eh= 
36.  F =okej 
37.  G dom stannar e två dar och sen så (0.7) åker 
38.   dom (1.1) till e: till 
39.  H ((nickar)) 
40.  F [(näe)] 
41.  H     [(schweiz)] 
42.  G rivieran 
43.  Alla ((nickar)) 
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G berättar att hen bokat en resa till Paris varpå F frågar hur mycket det kostade (rad 1-4). G 

svarar att det inte var så dyrt (rad 5-6). G säger KLM och de andra två nickar kraftigt (rad 11-

14). H frågar om uppehället och G svarar trevande varpå H direkt fyller i “hos dottern” (rad 

21-23). G bekräftar att dottern är rätt (rad 24). F frågar sedan om G ska betala för resan 

samtidigt som hen pekar på G (rad 25). H nickar och F skrattar (rad 26-27). G svarar dottern 

och hennes pojkvän efter flera tvekningar (rad 28-29). Efter en kort paus utbrister F 

“pojkvän” högt och frågande (rad 30). G och F tittar på varandra en stund medan G fortsätter 

prata (rad 31-32). G berättar att de stannar i två dagar och tvekar sedan om resmålet (rad 37-

38). F säger då “näe” samtidigt som H säger “schweiz” (rad 40-41). G rättar sig själv och F 

och H genom att säga ”rivieran” varpå alla nickar (rad 42-23). 

 

F frågar H vad resan kostade (rad 4). G svarar först lite trevande att det inte var så dyrt och 

efter ytterligare tvekning svarar G med beloppet på resan (rad 5-6). F svarar då “aja” varpå G 

lägger till att beloppet var för två personer (rad 7-8). Att direkt fråga hur mycket något kostar 

kan i vissa sammanhang uppfattas ansiktshotande. G försöker få summan att verka mindre 

genom att berätta att priset är för två personer. G räddar sitt ansikte efter att ha tappat det för 

en kort stund genom att minska värdet på det sagda, att berätta att priset gäller för två 

personer. Senare i samtalet återkommer F till frågan om pengar och frågar då om G betalar för 

resan. G svarar inte på frågan utan sitter tyst (rad 25). Här hotas G:s ansikte återigen av F. H 

nickar samtidigt som F börjar skratta (rad 26-27).  Att rädda ansikte kan genomföras genom 

att skratta som om det vore ett skämt (Goffman, 1967). Även Kovarsky, Curran och Nichols 

(2009) visar på skratts förmåga att öka gemenskapen mellan samtalsdeltagare och samtidigt 

fungera som ansiktsräddare när en deltagare säger något felaktigt eller konstigt. H skrattar 

kanske för att lätta upp stämningen och för att rädda både F och G:s ansikte. Om deltagarna 

inte hade haft afasi skulle kanske samtalsämnet varit detsamma, men sättet att använda språk 

är påverkat vid afasi och därför har alla deltagare mer eller mindre svårigheter med att 

formulera sig. Enligt Martin (2013) påverkas ordproduktionen vid afasi, likaså hörförståelsen 

(Morris & Franklin, 2013). F hotar flertalet gånger G:s ansikte i detta utdrag, men det behöver 

inte betyda att F hotar G medvetet. 

 

I en senare del i utdraget berättar G om dottern och hennes pojkvän (rad 28). F utbrister då 

efter en kort paus “pojkvän” med frågande ton (rad 30). G fortsätter att berätta, men tittar 

frågande på F (rad 31-32). Kanske försöker G låtsas som ingenting (rad 33) då hen fortsätter 

tala trots F:s yttrande. Det kan också vara så att G inte uppfattar F:s frågande ton eller 
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innebörden i ordet. Att utbrista “pojkvän” 1.5 sekunder efter uttalandet kan uppfattas som 

avvikande. Detta ansiktshot beror antagligen i grunden på att personerna har afasi, F borde 

varken ifrågasätta ordets innebörd/placering eller huruvida G:s dotter verkligen har en 

pojkvän och G borde kunnat be om upprepning eller förklarat problemet på ett annat sätt. 

Deltagarna har olika bra hörförståelse, vilket kan påverka deltagandet både positivt och 

negativt. Nedsatt hörförståelse finns vid alla typer av afasi men förekommer i olika grad 

(Morris & Franklin, 2013). F har nedsatt hörförståelse och det är förmodligen anledningen till 

att hen upprepar ordet. 

Diskussion 
Sammanfattande	  diskussion	  
I resultatdelen har två kategorier studerats och exemplifierats för att tydliggöra hur dessa 

används praktiskt i en afasigrupp. Områdena som valts ut är gester och fasadarbete. De valdes 

ut då de var frekvent förekommande i det insamlade materialet. Kategorierna är frekvent 

förekommande i vardagliga samtal mellan alla människor (Goffman, 1967; McNeill, 1992). 

Då kategorierna förekom i alla testgrupper skulle detta även kunna generaliseras till andra 

afasigrupper i Sverige. 

Gester	  	  
Gester är en av det två kategorier som analyserats. Ikoniska gester, beats, metaforiska gester 

och emblem diskuteras i föreliggande studie. Gester kunde observeras i alla grupper. Exempel 

1-4 har valts ut för att påvisa de fyra olika typerna av gester som analyserats. Då gester och tal 

delar kommunikationssystem är det troligt att gester blir påverkade i samma utsträckning som 

talet vid afasi (McNeill, 1992), vilket skulle kunna förklara deltagarnas sätt att använda gester 

på. I resultatet i föreliggande arbete har olika sätt att använda gester observerats. Personer 

som har mindre informativt tal (se deltagarbeskrivning) använder sig i mindre utsträckning av 

vedertagna gester. Likaså använder de personer som är starkare gällande informativt tal fler 

vedertagna gester som i högre grad bidrar till förståelsen i det sagda. Det stämmer delvis 

överens med Ciccone (1979) som visat att personer med Brocas afasi i större utsträckning 

använder sig av tydliga gester.  

 

Vissa av gesterna har inte stärkt förståeligheten medan andra gester har gjort det. I exempel 1 

förekommer en gest som försvårar förståeligheten. Deltagaren svarar på två frågor samtidigt, 

en med gest och en verbalt. Dock uppfattas det som om deltagaren skakar på huvudet och 
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svarar “en”. Den tvetydiga gesten kan ha använts på grund av talarens personlighet eller 

bristande semantisk förståelse. I exempel 2 finns beats som snarare försvårar än förtydligar 

innehållet. Deltagaren använder inte den ikoniska gesten för siffran två utan slår med handens 

sida mot bordet.  I exempel 4 finns istället gester som förtydligar. C tar i sitt yttrande hjälp av 

gesten då hens yttrande inte är fylligt eller helt grammatiskt korrekt. 

 

Fasadarbete  
Under studiens gång har flertalet uppenbara ansiktshot eller ansiktsräddande strategier 

observerats. Både avsiktliga och oavsiktliga ansiktshot förekommer. I exemplen förekommer 

fler hot mot deltagarnas positiva ansikte än mot det negativa. Det skulle kunna bero på att det 

positiva ansiktet är mer utsatt under ett socialt samtal. Det negativa ansiktet kan ha större risk 

att hotas under logopedisk intervention då det till exempel kan vara varningar, råd och 

befallningar. I utdragen har deltagarna visat att de klarar av att hota varandras ansikten, rädda 

sitt eget ansikte genom att använda olika strategier och att rädda varandras ansikte med olika 

strategier. Ansiktshot och ansiktsräddande strategier är en normal del av samtal enligt Brown 

och Levinson (1987;1978). Därför är det positivt att det förekommer även i en afasigrupp då 

det visar att den sociala kompetensen som behövs för att ifrågasätta varandra och använda 

ansiktsräddande strategier finns.  

 

Personer med afasi blir antagligen frekvent utsatta för ansiktshot i vardagen, både 

egenskapade och av omgivningen. Personen med afasi har en språklig nedsättning och därför 

deltar samtalspartnerna inte på samma villkor. I en afasigrupp deltar alla på samma villkor 

och många av ansiktshoten grundar sig på missförstånd mellan deltagarna. Att exempelvis bli 

förminskad av en person i samma situation känns antagligen annorlunda än att bli förminskad 

av en person som inte har någon språklig nedsättning. När det uppstår ansiktshot mellan en 

person med afasi och en frisk person kanske det lätt kan bli en ojämn maktposition där den 

friska kan ta rollen som lärare och personen med afasi elevrollen.  

 

Kliniska	  implikationer	  
Vid afasi är alla kommunikationsvägar betydelsefulla. Då gester används naturligt i 

afasigrupper är detta viktigt att ta i beaktning vid logopedisk intervention. Genom att träna på 

användning av tydliga gester i behandling kan förståelsen stärkas och komplettera talet. 

Föreliggande studie visade att socialt fasadarbete och ansiktsräddande strategier förekommer i 
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afasigrupper. Som logoped är det viktigt att ta vara på dessa typiska delar i en interaktion och 

inte undvika naturliga ansiktshot. Det är viktigt att kunna ifrågasätta varandra i en grupp och 

inte bara acceptera allt som sägs. Likaså är det en kommunikativ kompetens att kunna 

försvara sig och sina åsikter. Detta är något som logopeden med fördel kan göra patienten 

medveten om i behandling.  

Metoddiskussion	  
Afasigrupperna som deltagit i studien har varierat i storlek och deltagarnas grad av afasi har 

också varierat från person till person. Alla afasigrupper i Sverige är olika i utformning vad 

gäller ledarskap och deltagare. Därför är resultatet inte direkt generaliserbart. Resultatet ger 

ändå en hänvisning om hur det fungerar i verkligheten. Resultatet skiljer sig åt mellan 

grupperna, vilket skulle kunna bero på att grupperna varierar i storlek och ledarantal. Alla 

deltagare i studien har givit ett skriftligt samtycke, där informationen även presenterades 

muntligt. Dock har deltagarna en språklig nedsättning och det kan därför vara svårt att vara 

helt säker på att informationen gått fram i helhet. Deltagarna anses inte ha påverkats av 

inspelningsutrustningen utan interagerade som vanligt. 

Samtliga deltagare har testats med delar av A-ning, och fått resultatet tilldelat sig i skriftlig 

form. Resultatet av A-ning kan vara missvisande då endast delar av A-ning användes, men det 

var delar utvalda specifikt för att passa föreliggande studie. Genom att endast genomföra delar 

av testet var deltagarna mer koncentrerade under de delar som genomfördes och dessutom 

sparade man på deltagarnas tid.  

Slutsatser 
I en social del av en afasigrupp deltar alla deltagare på samma villkor, likt en vanlig 

fikasituation. Deltagarna använde sig av olika typer av gester för att förtydliga eller 

komplettera talet, men i vissa fall bidrog inte gesterna något till förståelsen och en del kanske 

kan ha försvårat förståelsen. Det förekom också ansiktshot och ansiktsräddande strategier i 

olika former och utsträckning. Det förekommer flera ansiktshot, som i sin tur kräver 

ansiktsräddande strategier, på grund av missförstånd mellan deltagarna. Afasin spelar 

säkerligen en stor roll i detta.  
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Gester och ansiktshot förekommer i afasigrupperna såväl som i vanliga samtal. Deltagarna i 

föreliggande studie har den språkliga och sociala kompetensen som behövs för att nyttja 

gester och fasadarbete. Gesterna och ansikthoten speglar den språkliga nedsättningen hos 

deltagarna med afasi.   

Framtida studier 
Den sociala interaktionen bör undersökas mer i afasigrupper. Föreliggande studie har främst 

fokuserat på gester och fasadarbete, mätt i den sociala interaktionen. Det finns därför många 

andra viktiga och intressanta områden att undersöka i framtida studier. Det visade sig finnas 

många reparationer i materialet, varför det skulle kunna vara en inriktning att studera. Det 

skulle också vara intressant att studera den sociala delen och behandlingsdelen tillsammans. 

Ledarens roll i afasigrupper är ytterligare ett område att studera. 
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Bilaga 1 Transkriptionsnyckel 
  
Transkriptionsnyckeln baseras på: Hutchby, I., & Wooffitt, R. (2008). Conversation analysis. 

Cambridge: Polity. 

  

(.)               En punkt inom parentes markerar en paus som är kortare än 0.2 sekunder 

(0.6)          Siffror inom parentes markerar paus, mätt med tiondels sekunder 

[ ]               Överlappande tal. Hakparentes visar början och slut av överlappande tal. 

=               Likhetstecken anger att yttranden är förenade utan paus 

(ja)             Osäker transkription, ord inom parentes anger osäker transkription. 

(( ))            Text inom dubbelparentes beskriver icke-verbala fenomen eller innehåller en 

kommentar från transkriberaren. 

ja:               Kolon symboliserar förlängning av föregående ljud, flera kolon på rad anger 

längre förlängning. 

°ja°             Cirklar anger att ett stycke uttalas tystare än omgivande tal. 

JA              Versaler anger markant högre tal än omgivande tal 

ja                Understrukna partier markerar emfatiskt tryck. 

 j-               Tankestreck visar att det ord eller ljud som yttras avslutas abrupt. 

↑ Höjd intonation 

↓ Sänkt intonation 

SKRATT     flera/alla skrattar 

SKRATTAR personen skrattar  
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Bilaga 2 Informationsbrev till ledare i afasigrupp 

 

Hej! 
 

Vi är fyra studenter som går sista terminen på logopedprogrammet vid Linköpings universitet. 

Vi ska skriva två examensarbeten där vi vill undersöka hur samtal och samspel fungerar 

mellan personer med afasi och afasigruppsledare. Därför behöver vi deltagare till studien. 
 

Genom att undersöka hur samtal och interaktion fungerar mellan personer med afasi, kan vi få 

en förståelse för de kommunikationssvårigheter som kan uppkomma i olika situationer för 

personer med afasi. Syftet är även att hitta strategier som kan förbättra kommunikationen för 

personer med afasi. 
 

Vi vill spela in både ljud och video under flera afasigruppsträffar. Vi kommer i efterhand att 

analysera materialet genom att titta och lyssna på det samt nedteckna vad som sägs. Därefter 

kommer vi att välja ut vissa delar av samtalet och skriva om dem i vår uppsats.   
 

Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien innan publicering och de data som rör 

dig kommer i så fall tas bort från studien. Personuppgifter såsom namn och bostadsort 

kommer inte att publiceras. Endast information som är viktig för vår undersökning kommer 

att dokumenteras i uppsatsen. Vårt insamlade material kommer att sparas på 

logopedprogrammet vid Linköpings universitet i minst fem år och kan komma att användas 

för framtida forskning, endast berörda personer kommer att ta del av detta. 

Filmningen planerar vi kommer äga rum under våren 2014. 
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Om du har några frågor så är du välkommen att du kontakta oss eller vår handledare Christina 

Samuelsson. 

 

Logopedstudent Jenny Le,xxx@student.liu.se, 073- xxx xxx 

Logopedstudent Jakob Wuotila Isaksson, xxx@student.liu.se, 072- xxx xxx 

Logopedstudent Maria Jönsson, xxx@student.liu.se, 073- xxx xxx 

Logopedstudent Hanna Persson, xxx@student.liu.se, 076- xxx xxx 

 

Handledare: 

Christina Samuelsson, leg. Logoped, docent, Logopedprogrammet, xxx@liu.se 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 

581 83 Linköping 
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Samtyckesbrev, ledare afasigrupp 
 

Jag har tagit del av ovanstående information och vill medverka i denna studie 

där jag kommer att videoinspelas under en till flera afasigruppsträffar. 

 

Deltagares namn …………………………………………………… 

 

Födelseår…………………… 

 

Tel ……………............ 

 

Jag samtycker och vill delta i undersökningen. Jag är medveten om att jag kan 

avbryta mitt deltagande närsomhelst under filmningen. 

 

Deltagares namnteckning 

………………………………………………………………………… 

 

Ort och datum 

………………………………………… 

Jag samtycker till att delar av det inspelade materialet får visas vid det 

redovisande seminariet (sätt ett X vid det alternativ du väljer). 

 

……… JA                           ……..… NEJ 
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Bilaga 3 Informationsbrev till deltagare i afasigrupp 
 
Hej! 
 

Vi är fyra studenter som går sista terminen på logopedprogrammet vid Linköpings universitet. 

Vi ska skriva två examensarbeten där vi vill undersöka hur samtal och samspel fungerar 

mellan personer med afasi och afasigruppsledare. Därför behöver vi deltagare till studien. 
 

Genom att undersöka hur samtal och interaktion fungerar mellan personer med afasi, kan vi få 

en förståelse för de kommunikationssvårigheter som kan uppkomma i olika situationer för 

personer med afasi. Syftet är även att hitta strategier som kan förbättra kommunikationen för 

personer med afasi. 
 

Vi vill spela in både ljud och video under flera afasigruppsträffar. Vi kommer i efterhand att 

analysera materialet genom att titta och lyssna på det samt nedteckna vad som sägs. Därefter 

kommer vi att välja ut vissa delar av samtalet och skriva om dem i vår uppsats.  För att få 

förståelse och information om grad av afasi kommer ett vanligt språkligt test att genomföras. 

Detta tar cirka en timme och kan genomföras hemma hos dig. Personuppgifter kommer inte 

att registreras på testprotokollet. 
 

Du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i studien innan publicering och de data som rör 

dig kommer i så fall tas bort från studien. Personuppgifter såsom namn och bostadsort 

kommer inte att publiceras. Endast information som är viktig för vår undersökning kommer 

att dokumenteras i uppsatsen. Vårt insamlade material kommer att sparas på 

logopedprogrammet vid Linköpings universitet i minst fem år och kan komma att användas 

för framtida forskning, endast berörda personer kommer att ta del av detta. 

Filmningen planerar vi kommer äga rum under våren 2014. 
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Om du har några frågor så är du välkommen att du kontakta oss eller vår handledare Christina 

Samuelsson. 

 

 

Logopedstudent Jenny Le,xxx@student.liu.se, 073- xxx xxx 

Logopedstudent Jakob Wuotila Isaksson, xxx@student.liu.se, 072- xxx xxx 

Logopedstudent Maria Jönsson, xxx@student.liu.se, 073- xxx xxx 

Logopedstudent Hanna Persson, xxx@student.liu.se, 076- xxx xxx 

 

Handledare: 

Christina Samuelsson, leg. Logoped, docent, Logopedprogrammet, xxx@liu.se 

Institutionen för klinisk och experimentell medicin 

Linköpings Universitet/ Hälsouniversitetet 

581 83 Linköping 
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Samtyckesbrev, deltagare afasigrupp 
 

Jag har tagit del av ovanstående information och vill medverka i denna studie 

där jag kommer att videoinspelas under en till flera afasigruppsträffar. 

 

Deltagares namn …………………………………………………… 

 

Födelseår…………………… 

 

Tel ……………......... 

 

Jag samtycker och vill delta i undersökningen. Jag är medveten om att jag kan 

avbryta mitt deltagande närsomhelst under filmningen. 

 

Deltagares namnteckning 

………………………………………………………………………… 

 

Ort och datum 

………………………………………… 

 

Jag samtycker till att delar av det inspelade materialet får visas vid det 

redovisande seminariet (sätt ett X vid det alternativ du väljer). 

 

……… JA                           ……..… NEJ 
 

 
 
 
 


