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Sammanfattning: 

I välfärdsstater växer prevalensen av stroke och därmed är personer med afasi en växande 

klientgrupp för talterapeuter. I afasirehabilitering bör man koncentrera sig på att förbättra de 

kommunikativa funktionerna, men eftersom även delaktigheten är något som i stor utsträckning 

påverkas av afasi, bör afasirehabiliteringen likväl fokusera på att öka delaktigheten. 

Syftet med den här pro gradu-avhandlingen var att undersöka hur den rekommenderade 

C.A.P.E- modellens (Elman, 2016) moment förverkligas i rehabilitering av personer med afasi 

i Finland enligt deras subjektiva erfarenheter. Undersökningens forskningsfrågor var: förenas 

personer med afasi med andra med afasi, hurudana kommunikationsmetoder använder de sig 

av och upplever de att omgivningen stöder deras kommunikation. Därtill undersöktes även hur 

personer med afasi upplever sin funktionella kommunikationsförmåga. 

Samplet bestod av sammanlagt 50 svensk- och finskspråkiga personer med afasi som deltog i 

Pratkvarnen-grupper och strokeklubbar runtom i Finland. Data samlades in med två 

frågeformulär som deltagarna fyllde i individuellt tillsammans med en av skribenterna. Det ena 

frågeformuläret användes för att utreda i vilken utsträckning deltagarna använder sig av olika 

kommunikationsmetoder, hur delaktiga de anser sig vara och om de anser att de får stöd för sin 

kommunikation från omgivningen. För att utreda deltagarnas subjektiva upplevelse om deras 

funktionella kommunikationsförmåga användes frågeformuläret “The Communicative 

Effectiveness Index (CETI)”. 

Resultaten i den här undersökningen visar att personer med afasi i Finland är rätt så delaktiga; 

de träffar vänner och bekanta regelbundet och en stor del är med i andra klubbar eller föreningar, 

utöver afasigrupperna. Majoriteten av deltagarna känner sig ändå ensamma ibland. Deltagarna 

använder sig inte av AKK-metoder i så stor grad, utan de använder sig mest av tal i form av 

enstaka ord. Resultaten visar att deltagarna upplever att personer i deras näromgivning stöder 

deras kommunikation, medan övriga i omgivningen inte gör det i samma utsträckning. 

Deltagarna upplever att de i olika situationer i vardagen klarar av att kommunicera relativt bra, 

men de anser även att de har svårigheter. 

C.A.P.E-modellens tre moment förverkligas delvis för personer med afasi i Finland. Personerna 

förenas med andra personer med afasi via Pratkvarnen-grupperna, som ordnas runtom i Finland, 

och personerna använder sig i små mängder av AKK-metoder. Majoriteten av deltagarna 

upplever att deras samtalspartners har fått lite eller ingen utbildning alls om hur de kan stöda 

deras kommunikation. Slutsatser från resultaten bör dras med försiktighet, på grund av 

undersökningens snäva sampel och de stora variationsvidderna för samtliga svar. Resultaten 

kunde ha blivit annorlunda om urvalet skulle ha varit slumpmässigt bland personer med afasi. 

Nyckelord: Afasi, AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, CAPE, delaktighet, 

funktionell kommunikationsförmåga, kommunikationsmetoder, kommunikationspartner 
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1 Introduktion 

I välfärdsstater växer prevalensen av stroke år för år och därför är personer med afasi 

en växande klientgrupp (Duodecim, 2018; Käypähoito, 2018). Enligt Suomen 

Sydänliitto ry (2012) finns det ungefär 16 000 - 17 000 personer med afasi i Finland 

och Ruokangas och Romppainen (2013) menar att hälsovårdspersonal med 

kompetens gällande personer med afasi blir allt viktigare. 

Afasi kan orsakas av stroke, trauma eller infektion (Laine & Marttila, 1992) och 

vanligtvis uppstår problem bland annat i talproduktion, talförståelse, repetering av 

ord och meningar, benämning av ord samt i skrivande och läsande (Basso, 2003). I 

afasirehabiliteringen koncentrerar man sig oftast på att förbättra de kommunikativa 

funktionerna. På grund av svårigheterna, anser Simmons-Mackie, Savage och 

Worrall (2014) att personer med afasi kan ha det mycket svårt i samtalssituationer. 

Enligt Dalemans, De Witte, Wade och Van den Heuvel (2010) påverkas ofta även 

delaktigheten efter insjuknande i afasi, eftersom kommunikationsförmågan är 

nedsatt. Interaktion med andra människor kräver vanligen att man kan diskutera på 

ett fungerande sätt och därför kan personer med afasi känna att de inte längre är lika 

delaktiga som förr. Därför är det även viktigt att afasirehabiliteringen fokuserar på att 

öka känslan av delaktighet och gemenskap hos personer med afasi (Aphasia-Access, 

2018). 

Delaktighet lyfts fram i klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa, som är en svensk version av ”International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF)” (Socialstyrelsen, 2003) och definieras där som ”...en 

persons engagemang i en livssituation”. Genom delaktigheten bedöms hela den 

livssituation en individ befinner sig i, hur olika livsaktiviteter fungerar och hur 

involverad individen är i samhället. Känslan av gemenskap är en viktig del av 

välmående och någonting som ofta störs när en person insjuknar i afasi. Känslan av 

att ha meningsfulla aktiviteter är något som påverkar delaktigheten och därmed 

definieras aktivitet av världshälsoorganisationen som ”...en persons utförande av en 

uppgift eller handling” (Socialstyrelsen, 2003). 
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I studien av Rautakoski (2013) undersöktes hur insjuknande i afasi påverkar 

kommunikationen hos personer med afasi i Finland och resultaten visade att 

påverkan är stor. Kommunikationspartnerna rapporterade att personerna som 

insjuknat i afasi blivit mer tystlåtna och att de inte påbörjade eller deltog i 

diskussioner i lika stor grad som förut. Dessutom rapporterade de att personerna med 

afasi inte längre njöt av samtalssituationer som förr. Enligt studien är personerna 

efter insjuknande i afasi mera selektiva i med vem de vill diskutera med, vad de vill 

diskutera om och i vilka situationer de vill diskutera, till exempel undviker de ofta att 

tala på offentliga ställen bland människor (Rautakoski, 2013).  

I studien av Dalemans med flera (2010) beskrivs många tankar och funderingar som 

personer med afasi har efter insjuknandet. Även här kommer det fram att de önskar 

vara mera självständiga och socialt mera delaktiga. De anser det besvärligt att de ofta 

blir utanför i diskussioner och att de vid samtalssituationer måste förlita sig på andra 

människor för att förstå vad som talas. Personer med afasi känner frekvent att de inte 

kan påverka samhälleliga frågor i tillräckligt stor utsträckning och att de lätt blir 

utmärkta av andra människor på grund av afasin. Eftersom de ofta måste lämna 

arbetslivet efter insjuknandet, vill de vanligtvis ägna sig åt andra betydelsefulla 

aktiviteter. Personer med afasi önskar att bli respekterade och bemötta lika som andra 

(Dalemans m. fl., 2010).  

1.1 Afasins påverkan på delaktigheten 

 

En persons sociala liv kan förändras på flera olika sätt efter insjuknande i afasi. Det 

finns studier som tyder på att det efter insjuknande i afasi är utmanande att bibehålla 

ett starkt socialt nätverk och att storleken på personernas sociala nätverk minskar 

(Northcott, Moss, Harrison & Hilari, 2016). Personer med afasi upplever ofta att de 

deltar i få sociala aktiviteter (Cruice, Worrall & Hickson, 2006), att deras familjeliv 

förändras (Clark & Smith, 1999) och att kontakten med vänner och bekanta lider 

(Northcott & Hilari, 2011; Rautakoski, 2013). Alla de här faktorerna kan leda till 

social isolering (Parr, 2007). 

Personer som har afasi kan uppleva att deras relationer har förändrats efter att de 

insjuknat. De kan uppleva att de i diskussioner med andra sällan är likvärdiga 

diskussionspartners och att det är svårt att delta i gruppkonversationer (Northcott & 
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Hilari, 2011) eller att deras roll i den sociala gruppen har ändrats (Dalemans m.fl., 

2010). Personer med afasi kan ibland även uppleva att de förlorat hela 

vänskapskretsar efter insjuknandet (Northcott & Hilari, 2011). Det är viktigt att veta 

och förstå vad som händer runt omkring en, samt att kunna känna sig involverad i 

kommunikationssituationer, men personer med afasi kan känna sig mer som en börda 

för andra eftersom de ofta måste be om upprepning för att förstå. I Dalemans med 

fleras undersökning (2010) berättade personer med afasi ofta att de inte kunde delta i 

diskussioner eftersom de missat information och inte förstod vad som diskuterades.  

Medan personer utan kommunikationssvårigheter verkar vara av den åsikten att fler 

sociala aktiviteter ökar delaktigheten, upplever personer med afasi att de sociala 

aktiviteternas kvalitet är viktigare (Dalemans m.fl., 2010). Personer med afasi 

behöver således inte nödvändigtvis delta i flera olika sociala aktiviteter, bara de 

aktiviteter som de har är tillfredsställande för deras mål och intressen.  

I en systematisk översiktsartikel av Northcott med flera (2016), där 70 artiklar var 

inkluderade, undersöktes vilka faktorer som kan associeras med ett fungerande 

socialt stöd och nätverk hos personer med afasi. Enligt forskarna bibehölls kontakten 

med familjen relativt stabil, trots att det påfrestade den närmaste familjen när en 

familjemedlem fått en stroke. Från de kvalitativa studierna drogs slutsatsen att efter 

en stroke, som orsakade afasi, minskade personernas sociala nätverk och särskilt 

kontakten med personer som inte tillhörde den närmaste släkten minskade, samt att 

andelen sociala aktiviteter som personerna deltog i minskade. De personer som efter 

en stroke upplevde ha sämre socialt stöd från omgivningen led oftare av depressiva 

symtom, hade sämre livskvalitet och sämre fysisk återhämtning. Personerna 

upplevde att emotionellt stöd (känsla av värde och att vara älskad och accepterad), 

självständighet trots stöd och känsla av att kunna medverka och ha en roll i samhället 

var betydelsefullt.   

Att personer med afasi ofta känner sig socialt isolerade och ensamma är något som 

ska tas i beaktande inför afasirehabilitering. Enligt Aphasia-Access (2018) är det 

väsentligt att afasirehabiliteringen inte bara koncentrerar sig på att förbättra språket 

och kommunikationen, utan även fokuserar på att ge möjligheter till interaktion med 

andra och delaktighet i sociala sammanhang. Enligt Vickers (2010) känner sig 

personer som deltar i afasigrupper mindre ensamma och har en större känsla av 
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gemenskap än personer med afasi som inte deltar i afasigrupper. Elman (2016) 

betonar betydelsen av så kallade ”afasicenter”, som är specifikt planerade för 

personer med afasi men som inte ingår i den traditionella rehabiliteringen utan 

fokuserar mer på att föra samman personer med afasi för att ge dem förbättrad 

möjlighet till delaktighet.  

1.2 Afasirehabilitering 

 

Målet med afasibehandling är att stöda personer med afasi till att bli effektiva 

kommunikatorer och deltagare i sina egna liv, trots återstående kommunikations- och 

språksvårigheter (Elman, 2016). Afasirehabilitering fokuserar ofta på att förbättra 

den vardagliga kommunikationsförmågan (Simmons-Mackie m.fl., 2014). Det finns 

olika approacher i afasirehabilitering, symtombaserade approacher och 

konskevensbaserade approacher. De symtombaserade behandlingarna fokuserar på 

de nedsatta språkliga funktionerna och talförmågan medan de konsekvensbaserade 

metoderna fokuserar på att förbättra kommunikations- och interaktionsmöjligheterna 

samt delaktigheten (Martin, Thompson & Worrall, 2008). Konskevensbaserade 

behandlingsmetoder innehåller sociala approacher, som till exempel 

samtalsbehandling, partnerträning och aktivitetsgrupper för personer med afasi 

(Worrall & Frattali, 2000).  

Konversationsterapi är en metod inom afasirehabiliteringen som fokuserar på att 

förbättra personernas förmågor och beteende under en konversation (Simmons-

Mackie m.fl., 2014). Tillvägagångssätt som kan räknas till konversationsterapi är 

gruppterapi, träning för kommunikationspartner och kommunikationsstöd (Kagan, 

Black, Duchan, Simmons-Mackie & Square, 2001; Rautakoski, 2013).   

Elman (2016) har beskrivit de fyra element som hon anser vara de viktigaste vid 

rehabilitering av personer med afasi och kallar modellen för C.A.P.E. Bokstäverna 

står för ”Connecting People with Aphasia”, ”AAC”, ”Partner Training” 

och ”Education and Community Resources”. Modellen betonar betydelsen av att 

förena personer med afasi via till exempel afasigrupper. Därtill betonas och 

rekommenderas användning av AKK-metoder. I modellen ingår även att ge 

samtalspartnerna utbildning om hur de kan stöda personernas kommunikation via till 
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exempel AKK-metoder. Även Johansson, Carlsson och Sonnander (2012) påpekar 

betydelsen av att utbilda kommunikationspartnerna.  

Personer med afasi upplever att centrala mål med rehabiliteringen är att få 

information och utbildning om afasi, att förbättra kommunikationen, att få strategier 

och stöd för att hantera vardagen samt att kunna återgå till aktiviteter som varit 

meningsfulla innan insjuknandet (Rohde, Townley-O’Neill, Trendall, Worrall & 

Cornwell, 2012; Worrall m.fl., 2011). Familjemedlemmarna till personer med afasi 

önskar främst socialt stöd, information om afasi och träning i vardagen (Hinckley, 

Packard & Bardach, 1995; Le Dorze & Signori, 2010). 

1.3  Gruppaktiviteter för personer med afasi 

 

Afasigrupper är klubbar där personer med afasi träffas och gör olika aktiviteter 

tillsammans. Grupperna kan ordnas till exempel av aktivitetscenter, lokala föreningar 

eller universitet (Lanyon, Rose & Worrall, 2013). Det finns flera artiklar från olika 

länder som behandlar afasicenter och kommunala afasigrupper (Lanyon, Worrall & 

Rose, 2018; Lanyon m.fl., 2013; Woelders, Van der Borg, Schipper & Abma, 2018). 

I till exempel Australien, USA och Canada samlas afasigrupper ofta vid afasicenter 

som är större helheter där personer med afasi erbjuds olika sorters stöd och 

aktiviteter (Elman, 2016; Rose & Attard, 2015). Simmons-Mackie och Holland 

(2011) definierar ett afasicenter som ett ställe där personer med afasi, genom 

varierande program, får träffa andra i samma situation och med liknande mål. Idén 

bakom afasicenter är att minska klyftan mellan terapier och det vardagliga livet. 

Centren erbjuder ett sammanhang där personerna med afasi kan känna sig delaktiga. 

Att samarbeta i grupp ger fler möjligheter till kommunikation med andra och det ger 

även övning i att få samtala under vardagliga omständigheter (Woelders m.fl., 2018). 

Enligt Simmons-Mackie och Holland (2011) kan aktiviteterna vara till exempel 

samtalsövningar, temadiskussioner, stöd för att leva med afasi, utbildningar, musik 

och idrott. 

Pratkvarnen är en afasigrupp som ordnas både på finska och svenska genom ett 

samarbete mellan Hjärnförbundet och Arbetarinstitut i olika kommuner i Finland. 

Det erbjuder personer med afasi möjligheten att träffa andra med afasi och att lära sig 
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nya och alternativa sätt att kommunicera. Gruppen träffas oftast en gång i veckan och 

diskuterar kring olika aktuella teman (Aivoliitto, 2018).  

Forskning kring afasigrupper och deras effektivitet har först nyligen blivit aktuellt 

(Lanyon m.fl., 2013) och eftersom afasigruppernas innehåll och målsättningar kan 

variera mycket sinsemellan har det varit svårt att mäta deras inverkan i vardagen 

(Attard, Loupis, Togher & Rose, 2017). Rose och Attard (2015) definierar 

afasigrupper som 1. två eller flera personer med afasi som träffas formellt eller 

informellt och 2. som idkar åtminstone två av följande aktiviteter; samtal, 

kommunikationsterapi, socialt stöd, information om afasi eller andra relevanta 

aktiviteter. I en studie av Attard med flera (2017) användes aktiviteterna, som 

definierades av Rose och Attard (2015), för att undersöka om deltagandet i 

afasigrupper har någon inverkan på det sociala livet efter stroke. Det framkom att 

aktiviteterna i grupperna förbättrade deltagarnas aktivitet och delaktighet samt höjde 

livskvaliteten.  

Personer som deltar regelbundet i en afasigrupp där det används multimodala 

kommunikationsaktiviteter, det vill säga till exempel tal i kombination med skrift, 

gester, tecken och ritande, upplever högre känsla av delaktighet, mindre social 

isolering och ett förbättrat socialt nätverk (Vickers, 2010). En klar struktur på 

afasigruppens program ger även bättre resultat (Lanyon m.fl., 2013).  

Primärt uppskattar personer med afasi afasigrupper för att de upplever att grupperna 

erbjuder kamratstöd och ger sociala upplevelser och sekundärt för att de förbättrar 

språkfunktionerna (Lanyon m.fl., 2018). Gruppinteraktionen är bland de mest 

uppskattade elementen (Simmons-Mackie & Holland, 2011). 

1.4 Funktionell kommunikationsförmåga och alternativa och 

kompletterande kommunikationsmetoder (AKK) 

 

Kommunikationsmetoder kan delas in i verbala och non-verbala metoder, varav de 

verbala är alla metoder där det används tal. Till de non-verbala 

kommunikationsmetoderna räknas till exempel kroppsspråk och ögonkontakt 

(Beukelman, Hux, Dietz, McKelvey & Weissling, 2015). 

Funktionell kommunikationsförmåga är något som definierades av Lomas med flera 

(1989) som förmågan att kommunicera i olika situationer, genom användning av alla 
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tänkbara verbala och non-verbala kommunikationsmetoder. Den funktionella 

kommunikationsförmågan mäts genom att se på hur bra personer klarar av att 

kommunicera i vardagen när alla dessa tänkbara metoder finns tillgängliga (Fox & 

Fried-Oken, 1996). Att stöda kommunikationen för personer med afasi är en viktig 

del av afasirehabiliteringen och rehabiliteringen borde innehålla träning i verkliga 

och vardagliga situationer (Elman, 2016). För att bäst kunna stöda kommunikationen 

är det enligt Elman (2016) även nödvändigt att koncentrera sig på den enskilda 

individens styrkor, svagheter och behov.  

AKK-metoder används för att underlätta förståelsen och produktionen av tal hos 

personer med afasi. För att förbättra den kommunikativa förmågan och därmed öka 

delaktigheten hos personer med afasi är användningen av AKK-metoder väsentligt 

(Sorin-Peters, 2004). Eftersom problemen med att utrycka sig verbalt kan vara 

mycket svåra är AKK något som personer med afasi ofta uppmuntras använda 

(Hopper, Holland & Rewega, 2002).  

Till lågteknologiska AKK-metoder räknas till exempel användning av bilder, skrift, 

gester, tecken och miner. Till högteknologiska metoder hör bland annat 

användningen av olika appar, datorer och pekplattor (Beukelman m.fl., 2015). 

Metoderna kan underlätta personernas utförande av vardagliga aktiviteter, som till 

exempel att beställa mat på en restaurang eller att uttrycka önskemål. Ett samtal 

anses vara betydelsefullt bara om båda parter kan förstå varandra och därför är det av 

stor betydelse att även lära närstående att använda AKK-metoder (Jackson-Waite, 

Robson & Pring, 2003; Worrall m.fl., 2002). 

Något som personer med afasi kan göra för att förbereda sig är att till exempel att 

tillverka kort som strukturerar upp olika kommunikationssituationer. 

Kommunikationspärmar med personlig information är också vanliga bland personer 

med afasi. Personer med afasi kan använda sig av kortare meningar och enkel 

prosodi för att kommunikationen ska löpa smidigare (Blom Johansson, Carlsson, 

Östberg & Sonnanders, 2012; Dalemans m.fl., 2010). Forskning visar  att personer 

med afasi och deras familjer kan vara tveksamma till användningen av AKK och 

därför är det inte en självklarhet att det alltid används (Beukelman, Fager, Ball & 

Dietz, 2007; Lasker & Bedrosian 2001). 
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Personer med afasi upplever ofta att deras kommunikationspartner inte kan sätta sig 

in i deras situation och förstå svårigheterna. Det har i studier undersökts hur personer 

med afasi upplever konversationstillfällen (Dalemans m.fl., 2010; Howe, Worrall & 

Hickson, 2008; Nyström, 2006; Parr, 2001), men en del av personer med afasi har 

ändå ofta exkluderats från undersökningar, på grund av deras språk- och 

kommunikationssvårigheter (Lloyd, Gatherer & Kalsy, 2006; Luck & Rose, 2007). 

1.5 Partnerträning  

 

En förbättrad förmåga att kommunicera för personer med afasi har en positiv effekt 

på deras sociala delaktighet, vilket kan förbättra deras livskvalitet avsevärt. Att träna 

den funktionella kommunikationsförmågan, genom att använda olika sorters 

kommunikationsstrategier samt ge strategier avsedda för samtalspartnern leder till en 

ökad delaktighet hos personer med afasi (Cruice m.fl., 2003).   

Tanken bakom partnerträning vid afasirehabilitering är att lära närstående personer 

nya sätt att kommunicera för att stöda kommunikationen för personer med afasi 

(Bradley & Douglas, 2008). Vanligen tränas familjemedlemmar eller vårdnadshavare 

(Simmons-Mackie, Kearns & Potechin, 2005) och målet är att ändra på 

samtalspartnerns beteenden i olika kommunikationssituationer och att öka kunskapen 

om interaktion och kommunikation, för att underlätta kommunikationen (Bradley & 

Douglas, 2008). Bradley och Douglas (2008) anser att förändringar i 

samtalspartnerns kommunikativa beteenden ofta gör att en positiv förändring även 

sker i de kommunikativa beteendena och i deltagandet hos personen med afasi.  

I Finland ordnas det afasirehabiliteringskurser avsedda för par, bland annat av ”The 

Finnish Brain Association” (Rautakoski, 2013). Kurserna ordnas för par där den ena 

använder sig av nonverbala kommunikationsmetoder på grund av medelsvår afasi, 

svår afasi eller dysartri. Kurserna inleds med en åtta dagars rehabiliteringsperiod, 

varefter det följer en tre månader lång paus och sedan avslutas kursen med en fyra 

dagars rehabiliteringsperiod. Målet är att uppmuntra personerna med afasi eller 

dysartri att kommunicera och att ge råd åt partnern om hur hen kan stöda och 

underlätta kommunikationen och interaktionen samt användningen av olika metoder. 

För närvarande består de här kurserna av tre femdagars perioder och arrangeras av 

flera rehabiliteringscenter (personlig kommunikation, Rautakoski 10.12.2018).  
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För samtalspartnerna erbjuds flera program som till exempel ”Supported 

Conversation for adults with Aphasia” (Kagan, 1998; Kagan m.fl., 2001) 

och ”Conversation Partner Training” (Bradley & Douglas 2008). Programmen kan 

innehålla till exempel föreläsningar om afasi med videomaterial, gruppdiskussioner 

och rollspel som stöd (Rayner & Marshall, 2003). I studien av Rayner och Marshall 

(2003) betonades betydelsen av att samtalspartnerna förstår vad afasi är, att de lär sig 

olika kommunikationsstrategier och att de får möjligheten att prova på olika 

hjälpmedel som kan användas med personer med afasi. Dessutom ansåg de att 

utlärningen av strategier åt samtalspartnerna för att göra personerna med afasi mera 

delaktiga i kommunikationssituationer var essentiell.  

Oftast övas de olika teknikerna tillsammans med både samtalspartnern och personen 

med afasi (Elman, 2016), men bland annat i studien av Simmons-Mackie med flera 

(2005) genomfördes en partnerträningsperiod för en fru, utan att hennes man med 

afasi deltog. Efter partnerträningen visade sig mannens deltagande i 

kommunikationssituationer ha ökat på grund av fruns förbättrade kunskaper, trots att 

han själv inte deltog i träningen.  

Det finns få studier om hurudana attityder personer med afasi har kring att 

kommunicera samt om hur de uppfattar att de själva och deras 

kommunikationspartner klarar av att använda sig av kommunikationshjälpmedel i 

olika situationer (Johansson m.fl., 2012). 

2 Syfte 

 

Enligt Elmans (2016) C.A.P.E-modell borde afasirehabiliteringen innehålla fyra 

element; förening av personer med afasi, användning av AKK-metoder, utbildning 

för samtalspartnerna om hur de kan stöda personernas kommunikation och stöd från 

samhället. I det fjärde elementet betonar Elman (2016) samhällets roll i att stöda 

afasiverksamhet och sprida information om afasi.  

Den här undersökningen baserar sig på C.A.P.E-modellens tre första beståndsdelar 

och syftet var att undersöka hur de förverkligas i Finland enligt de subjektiva 

erfarenheterna av personer med afasi. C.A.P.E-modellens fjärde element valdes att 

https://www.tandfonline.com/author/Rayner%2C+Helen
https://www.tandfonline.com/author/Marshall%2C+Jane
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lämnas bort i den här avhandlingen, eftersom det berör samhälleliga faktorer och inte 

omfattar subjektiva element. Därtill undersöktes även den funktionella 

kommunikationsförmågan, det vill säga personerna med afasis förmåga att 

kommunicera i olika situationer enligt deras egna uppfattningar. 

Forskningsfrågorna var:  

1. Förenas personer med afasi med andra med afasi och med övriga personer? 

2. Hurudana kommunikationsmetoder använder personer med afasi i vardagen?  

3. Får personer med afasi stöd för sin kommunikation från omgivningen och 

anhöriga? 

4. Hur upplever deltagarna sin funktionella kommunikationsförmåga?  

3 Metod 

 

Den 9.3.2018 gav den forskningsetiska nämnden vid Åbo Akademi sitt tillstånd för 

förverkligandet av undersökningen. Tillstånd bads också av Hjärnförbundets 

verksamhetsledare Tiina Viljanen och Pratkvarnen-koordinator Pirjo Laine, eftersom 

planen var att kontakta deltagare via Pratkvarnen-verksamheten. Pratkvarnen 

koordineras av Hjärnförbundet, trots att arbetarinstitut i olika kommuner organiserar 

de praktiska arrangemangen. Till sist kontaktade skribenterna arbetarinstitutens 

rektorer och ledare för de utvalda Pratkvarnen-grupper för tillstånd att få träffa 

deltagarna i Pratkvarnen.  

Pratkvarnen-grupperna valdes enligt ett bekvämlighetsurval. Skribenterna valde att 

kontakta både svenskspråkiga och finskspråkiga grupper runtom i Finland dit de hade 

möjlighet att resa. På det här sättet var det möjligt att träffa personer med afasi på 

platser där man visste att flera av dem sammanträffades. På grund av för få deltagare 

i de svenskspråkiga Pratkvarnen-grupperna besöktes även svenskspråkiga 

strokeklubbar i Nyland. 

3.1 Deltagare 

 

Deltagarna bestod av svensk- och finskspråkiga personer med afasi. En av deltagarna 

hade enbart dysartri men eftersom hen hade en kommunikationsstörning 
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inkluderades hen i undersökningen. De svenskspråkiga deltagarna bestod av personer 

som deltog i svenskspråkiga Pratkvarnen-grupper i Nyland, Egentliga Finland och 

Österbotten, samt i tre strokeklubbar i Nyland. Sammanlagt var de svenskspråkiga 

deltagarna 19 stycken. De finskspråkiga deltagarna bestod av personer som deltog i 

finskspråkiga Pratkvarnen-grupper i Birkaland, Satakunta, Nyland och Egentliga 

Finland. Sammanlagt var de finskspråkiga deltagarna 31 stycken. Se tabell 1 för 

närmare information om deltagarna.  

 

Tabell 1  

Deltagarnas kön och språk 

 Kvinnor Män Totalt 

Finskspråkiga 15 16 31 

Svenskspråkiga 3 16 19 

Totalt 18 32 50 

 

En khi-kvadrat analys gjordes för att avgöra om det fanns en signifikant skillnad 

mellan antalet kvinnor och män bland deltagarna. Samplet bestod inte av signifikant 

fler män än kvinnor (χ2(49, 50) = 50,0; p > 0,01). 

Deltagarnas var av varierande åldrar och de svenskspråkiga deltagarna var i medeltal 

äldre än de finskspråkiga deltagarna (tabell 2).  

 

 

 

Eftersom skribenterna träffade deltagarna i samband med deras vanliga aktiviteter 

var det inte möjligt att använda information från journaler eller talterapeuters 

rapporter för att få närmare information om deltagarnas afasityper eller afasiernas 

svårighetsgrader. Därför valdes det att inte inkludera vilken typ eller svårighetsgrad 

Tabell 2 

Deltagarnas ålder (N=50) 

 M  SD Vv 

Finskspråkiga 66,84 7,45 51-84 

Svenskspråkiga 71,42 7,98 48-84 

Finskspråkiga och 

svenskspråkiga 

68,58 7,90 48-84 

M=medeltal, SD=standardavvikelse, Vv =variationsvidd 
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av afasi deltagarna hade, men enligt skribenternas observationer under träffarna hade 

deltagarna mycket varierande afasityper och olika svårighetsgrader.  

Deltagarna frågades när de hade fått afasi. På basen av vilket år de insjuknat i afasi 

delades deltagarna in i tre grupper. Grupperingen gjordes för att göra det möjligt att 

analysera skillnader mellan deltagare som insjuknat mer nyligen och deltagare som 

haft afasi en längre tid. Se tabell 3. 

 

Tabell 3  

Deltagarnas insjukningsår (N=50) 

 n    

1981-2001 10    

2002-2012 21    

2013-2018 19    

 

Av de totalt 50 deltagarna svarade 16 stycken att de bor ensamma, 27 stycken med 

partner, fyra stycken med familj och tre stycken på servicehem. 

3.2 Procedur 

 

Skribenterna tog kontakt med de utvalda Pratkvarnen-gruppernas gruppledare och 

skickade exemplar av informationsbladet och formulären till dem så att de skulle 

kunna bekanta sig med undersökningen för att kunna ge sitt tillstånd för insamling av 

data. Efter det besökte skribenterna de olika grupperna. I vissa grupper fylldes 

frågeformulären i genast på plats med deltagarna och i andra grupper gavs det först 

information om undersökningen, för att sedan enskilt komma överens om tider med 

de som var intresserade att delta. Deltagare som inte var på plats kontaktades via 

telefon eller epost med kontaktuppgifter som gruppledaren fått lov att ge ut.  

Skribenterna träffade deltagarna individuellt och på varierande ställen. En del träffar 

förverkligades i deltagarnas hem och en del i matsal, café eller annat utrymme nära 

Pratkvarnen-gruppens träffar.   

Träffarna inleddes med att deltagarna fick bekanta sig med ett informationsblad och 

en samtyckesblankett (de svenska versionerna i bilaga A och de finska versionerna i 

bilaga B). Skribenterna läste informationen högt ifall deltagaren inte kunde läsa eller 

om det fanns svårigheter i förståelse. Efter det skrev deltagarna under det 
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informerade samtycket. Deltagarna fick ta hem informationsbladet som innehöll 

skribenternas kontaktuppgifter, ifall frågor uppstod efter träffen. 

3.3 Frågeformulär 

 

Deltagarna fyllde i två frågeformulär. Med det ena frågeformuläret utreddes det 

bland annat i vilken utsträckning deltagarna använder sig av olika 

kommunikationsmetoder och om de känner att de har möjlighet till kommunikation 

och delaktighet. Formuläret skapades på basen av C.A.P.E-modellen (Elman, 2016). 

Frågeformuläret innehöll frågor om bakgrundsuppgifter (4), frågor om delaktighet 

(6), frågor om hur bra deltagarna själva tycker att de klarar av att tala och förstå (2), 

frågor om användning av olika kommunikationsmetoder (15) och frågor om stöd från 

omgivningen (4) (se bilaga C för den svenska versionen och bilaga D för den finska 

versionen). Nio stycken av frågorna var flervalsfrågor, 18 stycken av frågorna 

besvarades med hjälp av en ”Visual Analogue Scale” (VAS-skala) och fyra av 

frågorna var öppna frågor. En VAS-skala är en rak linje med två ändor (Wewers & 

Lowe, 1990). Ändorna betecknar två ytterligheter av det som ska mätas. Om 

exemplet smärta används kan ena ändan beteckna ”ingen smärta” och den andra 

ändan kan beteckna ”så mycket smärta som bara är möjligt”. Deltagare svarar på en 

VAS-skala genom att placera ett sträck eller märke genom linjen. Märket 

representerar då deras dåvarande åsikt eller känsla som besvarar frågan som ställts. I 

den här undersökningen användes den vanligaste längden på en VAS-linje, som är 

100 millimeter. VAS poängsätts genom att man mäter avståndet från den vänstra 

ändan av skalan till märket på linjen, oftast i millimeter (Wewers & Lowe, 1990).  

Reliabiliteten för de 15 svaren på frågorna som gällde deltagarnas användning av 

olika kommunikationsmetoder i den här undersökningen testades med Cronbachs 

Alpha. Resultaten blev 0,7 vilket indikerar att frågeformuläret kan användas som ett 

reliabelt mått (Field, 2013; Kline, 1999). Båda frågeformulären fanns tillgängliga 

både på svenska och finska och de innehöll bilder som stöd, anpassade till personer 

med afasi. 

För att utreda deltagarnas subjektiva upplevelse om deras funktionella 

kommunikationsförmåga användes frågeformuläret “The Communicative 

Effectiveness Index (CETI)” (Lomas m.fl., 1989) som år 1994 översatts till en finsk 
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version ”Kommunikaation tehokkuuden arviointi” av Klippi, Korpijaakko-Huuhka 

och Lehtihalmes. Mera specifikt användes det en version av blanketten med färdiga 

bilder bearbetad av Rautakoski. Med de finskspråkiga deltagarna användes den 

finska versionen, medan det med de svenskspråkiga deltagarna användes den svenska 

versioner översatt av Victoria Mankki. Frågorna i den svenska versionen 

modifierades av skribenterna för att bättre överensstämma med det finska CETI-

formuläret. Ursprungligen skapades CETI-formuläret för att de närstående skulle få 

evaluera kommunikationsförmågan hos personer med afasi och för att mäta 

förändringar i kommunikation över tid (Lomas m.fl., 1989), men den har också 

använts med personer med afasi (Rautakoski, Korpijaakko-Huuhka & Klippi, 2008; 

Van der Gaag, 2005).  

Frågeformuläret består av 16 frågor och för varje fråga ska personen med hjälp av en 

100 millimeter lång VAS-skala uppskatta hur väl hen klarar av en viss 

kommunikationssituation. Den ena ändan betyder ”Lika bra som innan jag blev sjuk” 

och den andra ”Går inte alls”. Frågorna skapades av Lomas med flera (1989) genom 

att fråga av en grupp personer med afasi och deras närstående vilka 

kommunikationssituationer de upplevde var viktigast i deras vardag (Lomas m.fl., 

1989). Några exempel på frågorna är ”Kan du beskriva dina egna känslor?”, ”Kan du 

delta i en diskussion med dina vänner och grannar över en kopp kaffe?”, ”Kan du 

delta i en livlig diskussion med flera diskussionspartners?”, ”Kan du påbörja och 

fortsätta en diskussion?”, ”Kan du läsa?” och ”Kan du påvisa att du förstått vad som 

sagts till dig?”. Enligt Eadie med flera (2006) och Worrall med flera (2002) mäter 

CETI- formuläret även aktivitet och delaktighet, som är viktiga faktorer enligt ICF-

ramen (Socialstyrelsen, 2003). Det ursprungliga frågeformuläret är validerat och 

evaluerat som reliabelt (Lomas m.fl., 1989).  

3.4 Datainsamling 

 

Data samlades in genom att deltagarna svarade på frågor i två frågeformulär 

individuellt med en av skribenterna. Efter att samtyckesblanketten hade skrivits 

under fortsatte skribenterna träffen med att gå igenom frågeformuläret som innehöll 

frågor om bland annat användning av kommunikationsmetoder och delaktighet. 

Träffen avslutades med genomgång av CETI-formuläret som innehöll frågor om 

deltagarens funktionella kommunikationsförmåga.  
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Skribenterna gick igenom en fråga i taget tillsammans med deltagaren och exempel 

från vardagliga situationer användes om deltagaren hade svårt att förstå frågorna. 

Målet var att alla frågor skulle besvaras. Ifall deltagaren inte kunde läsa själv läste 

skribenterna frågorna och svarsalternativen högt, deltagarna fick bestämma vad de 

föredrog. En del deltagare fyllde själva i frågeformulären medan några behövde hjälp 

med att fylla i på grund av förlamningar, synsvårigheter eller andra motoriska 

svårigheter. Vissa deltagare hade med sig en anhörig och en hade med sig en taltolk, 

som vid behov hjälpte till vid frågorna. Som stöd fanns det bilder och papper med 

siffror och årtal som deltagarna kunde använda sig av. Några deltagare använde sig 

av sina personliga AKK-hjälpmedel. I vissa fall kunde skribenterna rita eller skriva 

för att stöda deltagarnas förståelse. Alla deltagare hade möjlighet till en paus mellan 

besvarandet av de två frågeformulären. Träffarnas längd varierade från ca 30-60 

minuter. 

Två deltagare hade fått formulären via e-post av en av Pratkvarnen-ledarna, varefter 

de printat ut formulären, fyllt i dem hemma och sedan skickat via posten till Åbo 

Akademi. Formulären exkluderades ur samplet eftersom det inte var klart under vilka 

omständigheter personerna fyllt i frågeformulären.   

4 Resultat 

Nedan redovisas resultaten för deltagarnas delaktighet, användning av 

kommunikationsmetoder, funktionell kommunikationsförmåga och stöd från 

omgivningen. Datat analyserades med deskriptiva och statistiska metoder. De 

statistiska analyserna gjordes i programmet IBM SPSS Statistics version 24. 

Kolmogorov-Smirnov testet användes för att kontrollera normalfördelning av svaren. 

En khi-kvadrat analys gjordes för att avgöra om det fanns signifikant fler män än 

kvinnor med i undersökningen och formulärets reliabilitet gällande 

kommunikationsmetoder testades med Cronbachs Alpha. Antalet frågor om 

användning av olika kommunikationsmetoder var stor och för de fortsatta analyserna 

kombinerades de till summavariabler med en faktoranalys. Medeltal för 

summavariablerna antas vara mera reliabla mått än poängantal för flera enstaka 

variabler (Karma & Komulainen, 1984). Spearmans korrelationsanalystest användes 

för att analysera ett eventuellt samband mellan användning av olika 
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kommunikationsmetoder och den funktionella kommunikationsförmågan. En 

ANOVA-analys användes för att analysera skillnaden mellan när deltagarna 

insjuknat i afasi och hur de upplever att de klarar av att kommunicera. Ett Mann-

Whitneyt U-test användes för att testa om det mellan män och kvinnor fanns 

skillnader i användningen av de olika kommunikationsmetoderna och ett Kruskall-

Wallis test användes för att testa om det fanns skillnader i användningen av de olika 

kommunikationsmetoderna mellan de olika grupperna, som hade skapats enligt hur 

länge personerna hade haft afasi. Effektstorleken för Mann-Whitney U mättes 

manuellt med Spearmans r. 

4.1 Delaktighet  

 

Över hälften av deltagarna har många vänner och bekanta som de kan prata med, 

medan det även finns deltagare som bara har en till tre personer att prata med (tabell 

4).  

Tabell 4  

Sociala aktiviteter 

 n Procent (%) 

Hur många vänner och bekanta 

har du som du kan prata med? 

  

En 2 4 

Två 2 4 

Tre 4 8 

Fyra 8 16 

Flera 34 68 

Totalt 50 100 

Hur ofta träffar du vänner och bekanta?   

Varje dag  15 30 

Varje vecka 27 54 

Varje månad 8 16 

Totalt 50 100 

Känner du dig ensam?   

Ja 8 16 

Ibland 20 40 

Nej 22 44 

Totalt 50 100 

Är du med i andra klubbar eller 

föreningar? 

  

Ja 36 72 

Nej 14 28 

Totalt 50 100 
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Största delen av deltagarna träffar vänner och bekanta varje vecka (54 %) och känner 

sig inte ensamma (44 %), men 40 % av deltagarna svarade ändå att de ibland känner 

sig ensamma. Av deltagarna svarade 28 % att de inte deltar i andra klubbar eller 

föreningsaktiviteter än i Pratkvarnen eller strokeklubben, medan 72 % av deltagarna 

svarade att de även är med i andra klubbar och föreningar. Se tabell 4. 

4.2 Användning av olika kommunikationsmetoder 

 

Enligt resultaten anser deltagarna att de förstår andras tal bättre (M = 70,7 Mdn = 

78,5; SD = 24,4; Vv = 2–100) än vad de talar själv (M = 44,3; Mdn = 44,5; SD = 

23,8; Vv = 2–100). Variationen i deltagarnas svar för båda frågorna var emellertid 

mycket stor. 

I analyseringen av svaren om användning av de olika kommunikationsmetoderna 

kom det fram att deltagarna använder sig mest av enstaka ord, men deltagarna 

använder sig även mycket av meningar, miner och pekning (se tabell 5 och figur 1). 

Minst använder de sig av bilder och taltolk. Åtta stycken deltagare har nämnt att de 

använder sig av andra metoder för att kommunicera, exempelvis karta, kalender, 

dagbok och telefonkatalog. Variationsvidden var mycket stor för samtliga frågor. Se 

tabell 5 och figur 1.  

 

Tabell 5  

Kommunikationsmetoder (N=50) 

 M Mdn SD Vv 

Berättande tal 56,36 59,50 27,04 0-100 

Meningar 64,90 67,50 26,06 2-100 

Enstaka ord                    72,84        84,00     26,65    9-100            

Intonation och 

betoning 

58,96 60,50 25,95 3-100 

Miner 64,84 70,50 25,90 9-100 

Gester 60,96 66,00 28,63 0-100 

Pekning 63,50 70,50 27,36 1-100 

Ritande 35,96 19,50 35,80 0-100 

Skrivande 34,48 22,50 33,57 0-100 

Bilder 24,94 2,50 33,49 0-98 

Telefonsamtal 58,58 67,00 32,00 0-100 

Textmeddelanden 36,94 27,50 36,55 0-100 

Dator/tablett 40,60 19,00 39,77 0-100 

Taltolk 12,54 1,00 25,72 0-98 

 M=medeltal, Mdn=median, SD=standardavvikelse, Vv =variationsvidd 
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Figur 1 Histogram över användningen av kommunikationsmetoder (N=50). 

 

Kolmogorov-Smirnov testet användes för att kontrollera normalfördelningen för 

svaren på frågorna om användning av olika kommunikationsmetoder. Det framkom 

att frågorna ”Använder du dig av berättande tal” (p > 0,05) och ”Använder du dig av 

intonation och betoning” (p > 0,05) var normalfördelade. De övriga frågorna visade 

sig inte vara normalfördelade. 

Eftersom det i frågeformuläret frågades om deltagarnas användning av 15 olika 

kommunikationsmetoder, kombinerades de i summavariabler för vidare analys. 

Summavariablerna gjordes med hjälp av en faktoranalys. Faktoranalysens resultat 

gav summavariabler som tydligt beskriver fyra olika sorters 

kommunikationsmetoder; verbal kommunikation, non-verbal kommunikation, visuell 

kommunikation och kommunikation med hjälp av taltolk. Se tabell 6. 
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Summavariablernas normalfördelning testades med Kolmogorov-Smirnovs test. 

Summavariablerna ”Visuell”, ”Verbal” och ”Non-verbal” konstaterades vara 

normalfördelade (p > 0,05) medan summavariabeln ”Taltolk” inte var 

normalfördelad.  

Det valdes att behålla indelningen med fyra faktorer eftersom den fjärde variabeln 

avviker avsevärt från de andra variablerna. Faktor 1 innehåller variabler som gäller 

verbala kommunikationsmetoder och namngavs ”Verbal”.  Faktor 2 innehåller 

variabler som gäller non-verbala kommunikationsmetoder och namngavs ”Non-

verbal”. Faktor 3 innehåller variabler gällande visuellt kommunikationsstöd och 

namngavs ”Visuell”. Faktor 4 innehåller bara variabeln ”Taltolk” och namngavs 

därför ”Taltolk”. 

För att kunna använda summavariabler i de vidare analyserna räknades det ett 

medeltal för varje summavariabel med resultaten från de enstaka variablerna som 

summavariabeln innehöll. Medeltalen av summavariablerna visar att deltagarna i 

undersökningen använder sig mest av verbala kommunikationsmetoder och minst av 

taltolk som kommunikationsmetod. Se tabell 7.   

 

 

 

Tabell 6  

Resultat från faktoranalys med kommunikationsmetoder (N=50) 

 Verbal Non-verbal Visuell Taltolk 

Berättande tal 0,840    

Meningar 0,838    

Enstaka ord 0,688    

Intonation och 

betoning 

0,565    

Miner  0,711   

Gester  0,787   

Pekning  0,571   

Ritande   0,771  

Skrivande  0,445   

Bilder   0,527  

Telefonsamtal 0,691    

Textmeddelanden  0,667   

Dator/tablett   0,676  

Taltolk    0,816 
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Tabell 7 

Summavariablernas medeltal (N=50) 

Variabel M Mdn SD Vv 

Verbal 62,33 64,40 20,28 5-100 

Non-verbal 52,14 54,80 20,60 16-96 

Visuell 33,83 34,00 26,20 0-88 

Taltolk 12,54 1,00 25,72 0-98 

M=medeltal, Mdn=median, SD=standardavvikelse, Vv=variationsvidd 

 

4.2.1 Gruppskillnader 

 

Non-parametriska test valdes att användas vid analyserna av könsgrupperna, 

eftersom de skilda grupperna bestod av få deltagare. Kolmogorov-Smirnov testet 

användes för att kontrollera normalfördelningen för vilka kommunikationsmetoder 

kvinnor och män använder sig av. Resultaten konstaterades vara normalfördelade 

(p > 0,05).  

 

Tabell 8 

Summavariablernas medeltal för kvinnor och män 

 Kvinnor  Män 

 M Mdn SD Vv  M Mdn SD Vv 

Verbal 61,11 61,40 20,72 28-94  63,01 64,40 20,32 5-100 

Non-verbal 48,03 46,30 22,04 16-90  54,46 56,40 19,72 21-96 

Visuell 22,24 20,67 24,30 0-82  40,35 41,17 25,30 0-88 

Taltolk 6,39 00,0 22,96 0-98  16,00 3,50 26,90 0-88 

M=medeltal, Mdn=median, SD=standardavvikelse, Vv=variationsvidd 

 

Ett Mann-Whitney U-test användes för att testa eventuella skillnader i användningen 

av de olika kommunikationsfaktorerna mellan könen. Enligt resultaten fanns det 

ingen signifikant skillnad mellan kön i användningen av verbala 

kommunikationsmetoder och inte heller mellan kön i användningen av non-verbala 

kommunikationsmetoder. Det fanns en signifikant skillnad, med en medelstor effekt, 

mellan män och kvinnor i användningen av visuella kommunikationsmetoder (U = 

414,0; p = 0,011; r = 0,36). Män använder sig av signifikant mer visuella 
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kommunikationsmetoder än kvinnor (tabell 8). Det fanns även en signifikant skillnad 

mellan könen i användningen av taltolk som kommunikationsmetod (U = 381,0; p = 

0,046). Män använder sig signifikant mera av taltolk än kvinnor, men den här 

effektstorleken är liten (r = 0,28). Se tabell 8.  

Ett Kruskall-Wallis test användes för att testa om det fanns skillnader i användningen 

av de olika kommunikationsmetoderna mellan de tre insjukningsgrupperna. 

Faktorerna från faktoranalysen användes i analysen; ”Verbal”, ”Non-

verbal”, ”Visuell” och ”Taltolk”. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika 

insjukningsgrupperna i användningen av olika kommunikationsmetoder. Hur länge 

sedan deltagarna insjuknat i afasi hade ingen signifikant inverkan på vilka 

kommunikationsmetoder de använde sig av.  

4.3 Funktionell kommunikationsförmåga 

 

Kolmogorov-Smirnov testet användes för att kontrollera normalfördelningen för 

CETI-formulärets resultat. Resultaten tyder på att medeltalet för alla CETI-

formulärets frågor var normalfördelat (p > 0,05), medan de enskilda frågorna inte 

alla var normalfördelade.  

CETI-formulärets index visar att deltagarna på gruppnivå upplever att de har 

svårigheter i sin funktionella kommunikationsförmåga, men att problemen inte är så 

stora. Indexet är 66,6 (tabell 9).  

Enligt svaren upplever deltagarna att ett samtal på tumanhand fungerar bäst. 

Deltagarna upplever att de väl klarar av att besvara ja- och nejfrågor, meddela 

fysiska problem, påkalla någons uppmärksamhet, säga namnet på en bekant person, 

visa att de förstår vad som sägs till dem och att samtala med vänner och släktingar 

över en kopp kaffe. Den svagaste funktionella kommunikationsförmågan upplevde 

deltagarna i att beskriva eller diskutera någonting mer detaljerat eller utförligt och att 

delta i ett samtal med högre tempo (tabell 9). 
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Tabell 9 

Funktionell kommunikationsförmåga (N=50) 

  M Mdn SD Vv 

Kan du påkalla någons uppmärksamhet? 73,43 74,00 21,09 27-100 

Kan du engagera dig i gruppsamtal som 

berör dig? 

63,27 69,00 27,68 3-100 

Kan du besvara ja- och nejfrågor? 78,88 88,00 21,22 22-100 

Kan du beskriva hur du känner dig? 69,84 75,00 24,19 17-100 

Kan du visa att du förstår vad som sägs 

till dig? 

71,57 78,00 27,02 4-100 

Kan du samtala med släktingar och vänner 

över en kopp kaffe? 

70,88 72,00 26,00 6-100 

Kan du samtala på tu man hand? 80,47 85,00 16,70 29-100 

Kan du säga namnet på en bekant person 

som står framför dig? 

71,65 85,00 27,99 15-100 

Kan du meddela fysiska problem, t.ex. 

smärta eller att du känner dig sjuk? 

77,18 87,00 22,80 20-100 

Kan du inleda ett samtal och fortsätta 

diskussionen? 

62,61 70,00 29,51 6-100 

Kan du uttrycka dig utan att använda dig 

av tal? 

64,39 72,00 31,44 0-100 

Kan du inleda ett samtal med en bekant 

till dig? 

64,65 71,00 28,73 0-100 

Förstår du skrift? 66,59 82,00 34,09 1-100 

Kan du deltaga i ett samtal med högre 

tempo där flera personer är inblandade? 

46,29 46,00 30,36 0-100 

Kan du deltaga i samtal med obekanta 

personer? 

58,86 54,00 27,54 6-100 

Kan du beskriva eller diskutera någonting 

mer detaljerat eller utförligt? 

43,33 42,00 31,09 0-100 

Index för funktionell 

kommunikationsförmåga 

66,58 66,94 18,94 24-100 

M=medeltal, Mdn=median, SD=standardavvikelse, Vv=variationsvidd, Index för 

funktionell kommunikationsförmåga= medeltal av alla frågor 

 

Normalfördelningen för svaren gällande den funktionella kommunikationsförmågan 

testades med Kolmogorov-Smirnov testet för de olika insjukningsgrupperna. 

Resultaten konstaterades vara normalfördelade (p > 0,05). En ANOVA-analys om 

CETI-indexet visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna, indelade enligt hur 

länge de hade haft afasi, i hur de upplever sin funktionella kommunikationsförmåga 

(F(2,47) = 0,196; p > 0,05).   

Med hjälp av Kolmogorov-Smirnovs test för normalitet kunde det konstateras att 

CETI-indexen för män (p > 0,05) och kvinnor (p > 0,05) var normalfördelade. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan männen (M = 65,1; Mdn = 62,7; SD = 18,76; 

Vv = 24,81-100) och kvinnorna (M = 69,3; Mdn = 70,4; SD = 19,51; Vv = 24-98,94) 

för indexet för funktionell kommunikationsförmåga.  
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4.3.1 Samband mellan användning av olika kommunikationsmetoder och   

funktionell kommunikationsförmåga 

 

En korrelationsanalys med Spearmans r gjordes för att se om det fanns ett samband 

mellan funktionell kommunikationsförmåga och användning av olika 

kommunikationsmetoder. I analysen användes kommunikationsindexet från CETI-

formuläret eftersom det beskriver funktionell kommunikationsförmåga som en 

helhet. Från det andra formuläret användes det resultaten från användningen av de 

olika kommunikationsmetoderna för att få fram vilka enstaka 

kommunikationsmetoder som eventuellt har ett samband med den funktionella 

kommunikationsförmågan.  

Det förekom signifikanta korrelationer mellan CETI-formulärets index för den 

funktionella kommunikationsförmågan och några kommunikationsmetoder (tabell 

10). Positiva signifikanta korrelationer hittades mellan indexet för funktionell 

kommunikationsförmåga och frågorna ”Använder du dig av berättande 

tal?”, ”Använder du dig av meningar?”, ”Använder du dig av enstaka 

ord?”, ”Använder du dig av telefonsamtal?” och ”Använder du dig av 

textmeddelanden?”. En negativ signifikant korrelation hittades mellan 

frågan ”Använder du dig av ritande?” och indexet för funktionell 

kommunikationsförmåga. Det här betyder att de som hade höga poäng på indexet för 

funktionell kommunikationsförmåga även använder sig mera av alla de 

kommunikationsmetoder som hade en positiv korrelation och mindre av metoden 

ritande, som hade en negativ korrelation med indexet för funktionell 

kommunikationsförmåga.  

Tabell 10 

Signifikanta korrelationer mellan CETI-formulärets index och 

kommunikationsmetoderna 

 Spearmans r p 

Använder du dig av berättande tal? 0,42 0,002 

Använder du dig av meningar? 0,56 0,000 

Använder du dig av enstaka ord? 0,43 0,002 

Använder du dig av ritande? -0,30 0,032 

Använder du dig av telefonsamtal? 0,51 0,000 

Använder du dig av 

textmeddelanden? 

0,35 0,014 
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4.4 Stöd från omgivningen 

 

Det frågades av deltagarna om personer i deras näromgivning har fått utbildning om 

hur de kan underlätta deltagarnas kommunikation. På frågan svarade 14 stycken 

deltagare ”Ja”, 15 stycken deltagare svarade ”Litet” och 20 stycken deltagare svarade 

”Nej”. En deltagare visste inte och svarade därför inte på frågan. Dessutom frågades 

det i hur stor utsträckning vänner, familj och andra människor underlättar deltagarnas 

kommunikation och det visade sig att vänner och familj gör det i ganska stor 

utsträckning (M = 60,4; Mdn = 69, SD = 32,4; Vv = 0-100), medan andra människor 

mera sällan gör det (M = 36,5; Mdn = 30; SD = 29,3; Vv = 0-100). 

5 Diskussion 

I den här avhandlingen undersöktes de subjektiva upplevelserna som personer med 

afasi har angående sin delaktighet, användning av kommunikationsmetoder och 

funktionell kommunikationsförmåga. C.A.P.E-modellens tre första beståndsdelar 

användes som bas för de tre första syftena i den här avhandlingen, eftersom syftet var 

att undersöka hur C.A.P.E-modellen förverkligas i Finland enligt de subjektiva 

erfarenheterna av personer med afasi. 

Den första forskningsfrågan var att undersöka om personer med afasi förenas med 

andra med afasi och med övriga personer, det andra syftet var att utreda hurudana 

kommunikationsmetoder personer med afasi använder i vardagen och det tredje 

syftet var att undersöka om personer med afasi får stöd för sin kommunikation från 

omgivningen och anhöriga. Det fjärde och sista syftet var att undersöka hur 

deltagarna upplever sin funktionella kommunikationsförmåga. 

Resultaten visar att deltagarna är rätt så delaktiga, eftersom de i medeltal regelbundet 

träffar vänner och bekanta och en stor del av deltagarna är med i flera klubbar eller 

föreningar. Det är anmärkningsvärt att nästan en tredjedel av deltagarna berättade att 

de endast deltar i Pratkvarnen-gruppen eller i strokeklubben. Det visar sig att 

deltagarna inte i stor utsträckning använder sig av olika AKK-metoder som till 

exempel bilder, skrivande, ritande och textmeddelanden. I stället använder deltagarna 
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sig mest av tal, oftast i form av enstaka ord. Resultaten visar även att deltagarna 

upplever att de får stöd från omgivningen för sin kommunikation, mest av personer i 

deras näromgivning. Deltagarna anser att deras funktionella kommunikationsförmåga 

är relativt bra, men variationen i deltagarnas svar var stor. 

5.1 Deltagarnas delaktighet 

 

Det fanns deltagare som hade relativt små sociala nätverk; vissa hade bara en, två 

eller tre bekanta som de kan diskutera med och en del svarade att de träffar vänner 

och bekanta bara några gånger i månaden. Resultaten visar också att åtta personer 

känner sig ensamma och nästan hälften av deltagarna gör det ibland. Största delen av 

deltagarna känner sig ändå inte ensamma, vilket inte motsvarar resultaten i studien av 

Parr (2007) där det visade sig att ensamhet och social isolering ofta är framträdande 

bland personer med afasi. Bemärkningsvärt är att deltagarna i den här 

undersökningen eventuellt var de aktivaste bland personer med afasi, eftersom de 

alla deltog i någon form av gruppaktivitet. Om personer med afasi som inte är med i 

olika grupper skulle ha inkluderats i undersökningen, kunde resultaten ha varit 

annorlunda.  

Det finns studier där man jämfört storleken på personer med afasis sociala nätverk 

före och efter insjuknande i afasi och det har visat sig att kontakten med bekanta ofta 

minskar efter insjuknandet, vilket leder till ett mindre socialt nätverk (Hilari & 

Northcott, 2017; Northcott m.fl., 2016; Northcott & Hilari, 2011; Rautakoski, 2013). 

Många deltagare i den här undersökningen kommenterade muntligt i samband med 

ifyllandet av formulären att det sociala nätverket hade minskat efter insjuknande i 

afasi. Största delen av deltagarna svarade ändå i frågeformuläret att de har flera 

vänner och bekanta som de ofta träffar. En stor del av deltagarna berättade också att 

de fortfarande var nära med sina familjer, vilket överensstämmer med resultaten i 

studien av Northcott med flera (2016) och Rautakoski (2013), där forskarna 

sammanfattade att kontakten bibehålls i större utsträckning till familjemedlemmar än 

till vänner och bekanta efter insjuknande i afasi.  

Många deltagare är med i olika klubbar och föreningar, vilket anses vara viktigt för 

att öka känslan av delaktighet (Attard m.fl., 2017; Lanyon m.fl., 2013; Vickers, 

2010; Woelders m.fl., 2018), för att öka de språkliga och kommunikativa 
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färdigheterna samt för emottagning av psykosocialt stöd (Elman, 2016). Många 

deltagare kommenterade muntligt i samband med ifyllandet av formulären att de var 

nöjda över att få vara med i olika klubbar, medan vissa berättade att de inte trivdes i 

Pratkvarnen-gruppen eftersom det känns besvärligt att delta i diskussioner över en så 

lång tid, då kommunikationen förorsakar problem. I medeltal var deltagarna i den här 

undersökningen rätt så delaktiga, även om det fanns undantag.  

Största delen av deltagarna svarade att personer i deras näromgivning inte har fått 

utbildning om hur de kan underlätta deras kommunikation. Det här resultatet tyder på 

att momentet i C.A.P.E-modellen (Elman, 2016) om partnerträning inte har 

förverkligas för personer med afasi i Finland enligt den här undersökningen. Även 

andra forskare betonar vikten av att utbilda kommunikationspartners (Johansson 

m.fl., 2012; Rohde 2012; Worrall m.fl., 2011).  

Deltagarna upplevde att personer i deras näromgivning underlättar deras 

kommunikation i stor utsträckning, medan övriga personer i omgivningen gör det 

mera sällan. Många deltagare kommenterade muntligt i samband med ifyllandet av 

formulären att de sällan utsätts för situationer som kräver kommunikation med 

främmande människor, utan att ha stöd av en närstående. Det här kunde vara en 

tänkbar orsak till att deltagarna upplever att övriga personer i deras omgivning inte 

stöder deras kommunikation i lika stor utsträckning som vänner och familj. 

5.2 Deltagarnas användning av olika kommunikationsmetoder 

 

Av de olika kommunikationsmetoderna använde deltagarna sig mest av verbala 

metoder, varav de mest använde sig av enstaka ord och minst av berättande tal. Det 

kan anses logiskt att deltagarna använde sig mera av enstaka ord än av berättande tal, 

eftersom personer med afasi vanligtvis har svårigheter med att uttrycka sig i 

meningar, vilket bland annat medför svårigheter i att föra en diskussion (Simmons-

Mackie m.fl., 2014). 

Av de non-verbala kommunikationsmetoderna använde deltagarna sig mest av 

gester, pekning och miner. De här resultaten stämmer överens med resultaten i 

studien av Rautakoski (2013) där det framkom att personer med afasi hade börjat 

använda sig mer av gester efter insjuknande i afasi. Av de non-verbala 

kommunikationsmetoderna använde deltagarna sig minst av bilder, skrivande och 
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taltolk. Män använde signifikant mera visuella kommunikationsmetoder än kvinnor, 

vilket kan bero på att de kanske hade svårare grad av afasi än kvinnor. Det kunde ha 

analyserats om afasins svårighetsgrad skulle ha kartlagts i den här undersökningen.    

Variationsvidden för deltagarnas användning av olika kommunikationsmetoder var 

mycket stor. Det här överensstämmer med resultaten i andra studier, där det 

poängteras att användningen av AKK-metoder kan variera stort hos personer med 

afasi; en del kan använda sig av många olika alternativa sätt att kommunicera, vissa 

kan vägra eller inte se nyttan med det och andra är inte medvetna om ifall de eller 

deras kommunikationspartner använder sig av alternativa kommunikationssätt (Blom 

Johansson m.fl., 2012; Johansson m.fl., 2012).  

Att så få deltagare i den här undersökningen använder sig av taltolk är överraskande, 

eftersom Nurminen (2014) sammanfattade i sin pro gradu-avhandling att den största 

klientgruppen som använde tolkningstjänster för talhandikappade var personer med 

afasi. En eventuell orsak till att deltagarna i den här undersökningen använder sig så 

lite av taltolk kan vara att de inte är medvetna om servicen eller att de är vana vid att 

en anhörig talar eller tolkar för dem. En annan eventuell orsak till att deltagarna i den 

här undersökningen använder sig så lite av taltolk, kunde vara att de kanske inte ser 

nyttan med användningen som forskarna ovanför konkluderat. Deltagarna använder 

sig lite av bilder och skrivande, som kan bero på att deltagarna eller deras familjer av 

någon orsak är tveksamma till användningen av AKK-metoder, vilket kommer fram i 

studierna av Lasker och Bedrosian (2001) och Beukelman med flera (2007). 

5.3 Deltagarnas funktionella kommunikationsförmåga 

 

Indexet för den funktionella kommunikationsförmågan i den här undersökningen 

(66,6/100) tyder på att deltagarna på gruppnivå upplever att de relativt bra klarar av 

att kommunicera i vardagen i olika situationer, men att de även anser att de har 

svårigheter. Variationsvidden var stor och om analyserna hade gjorts individuellt 

skulle det ha kommit fram att några personer upplever sig ha stora brister i sin 

funktionella kommunikationsförmåga. Deltagarna i undersökningen upplevde att 

samtal på tumanhand fungerar bättre än samtal där flera personer är inblandade. Det 

är i överrensstämmelse med resultat av Rautakoski (2013), där anhöriga till personer 
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med afasi oftare svarade att personen med afasi hellre talar på tumanhand, än innan 

insjuknandet.  

Deltagarna i den här undersökningen svarade att de väl klarar av att besvara ja- och 

nejfrågor, meddela fysiska problem, påkalla någons uppmärksamhet, säga namnet på 

en bekant person, visa att de förstår vad som sägs till dem och att samtala med 

vänner och släktingar över en kopp kaffe. Resultat från andra studier har visat att 

diskussioner med vänner och bekanta fungerar relativt bra efter insjuknande i afasi, 

medan det är svårare att diskutera med främmande personer (Blom Johansson m.fl., 

2012; Rautakoski, 2013). Det som deltagarna i undersökningen ansåg vara svårare 

var att beskriva eller diskutera någonting mer detaljerat och att delta i samtal med 

högt tempo. Det här var i enlighet med Blom Johansson med fleras (2012) resultat 

som tyder på att det är de mer komplicerade och ingående samtalen som faller bort 

efter insjuknandet i afasi.  

Det hittades ingen korrelation mellan hur länge deltagarna haft afasi och deras 

funktionella kommunikationsförmåga. Orsaken till det här kan vara att ingen av 

grupperna innehöll personer som haft afasi en riktigt kort tid. En skillnad kunde 

möjligtvis ha hittats om en grupp skulle ha bestått av deltagare som haft afasi bara i 

ett år. 

Resultaten från analysen om sambandet mellan användning av olika 

kommunikationsmetoder och funktionell kommunikationsförmåga visar att de flesta 

kommunikationsmetoder som korrelerade positivt med indexet för funktionell 

kommunikationsförmågan ingår i summavariabeln ”Verbal”. En eventuell orsak till 

det här kunde vara att CETI-formuläret främst mäter verbala aspekter av funktionell 

kommunikation.  

5.4 Undersökningens begränsningar och förslag för fortsatt 

forskning 

 

Det finns vissa begränsningar i undersökningen. Samplet i den här undersökningen 

kan av flera orsaker anses vara snävt och slutsatser bör dras med försiktighet. Alla 

deltagare i den här undersökningen rekryterades via någon form av afasigupp, vilket 

betyder att de alla redan deltog minst i en gruppaktivitet som gav stöd för deras 

delaktighet. Deltagarna var därför möjligtvis bland de aktivaste av personer med 
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afasi, vilket orsakar att resultaten inte kan generaliseras till alla personer med afasi. 

Det finns forskningsresultat som visar att personer med gravare former av afasi, som 

har svårare att interagera i situationer där flera personer är involverade, deltar mer 

sällan i afasigrupper (Mumby & Whitworth, 2013). I den här studien samlades det 

inte in information om deltagarnas afasiformer eller svårighetsgrader men i samband 

med intervjuerna kom det fram att deltagarna hade mycket varierande afasiformer. 

En annan begränsning i undersökningen är att deltagarna bestod av betydligt fler män 

än kvinnor, trots att en analys visade att männen inte var signifikant fler än 

kvinnorna. Män har i medeltal större risk än kvinnor att insjukna i en stroke 

(Duodecim, 2018; Käypähoito, 2018), vilket kan ha påverkat fördelningen mellan 

män och kvinnor i den här undersökningen och visar på ekologisk validitet.  

Frågeformuläret som användes i undersökningen hade somliga brister. Ordningen på 

frågorna i frågeformuläret skulle ha kunnat vara mer logisk. Dessutom uppstår det 

utmaningar när man intervjuar personer med afasi och därför går det inte att dra 

absoluta slutsatser från den här undersökningen. Enligt Lloyd med flera (2006) kan 

de här utmaningarna vara till exempel att få trovärdiga och innehållsrika svar och att 

kunna tolka svaren korrekt (Lloyd m.fl., 2006). Följaktligen har det kunnat finnas 

flera faktorer som påverkat hur deltagarna svarat, till exempel var många deltagare 

inte medvetna om sina kommunikationssvårigheter enligt skribenternas 

observationer, vilket gör att deras svar inte nödvändigtvis överensstämmer med den 

verkliga situationen. I den här undersökningen har det ändå använts 

samtyckesblanketter och frågeformulär med bildstöd för att underlätta deltagarnas 

förståelse och möjlighet att besvara frågorna under träffarna. Skribenterna har 

omformulerat frågorna om deltagaren inte förstått, samt gett exempel från verkliga 

livet för att öka förståelsen. Luck och Rose (2007) menar att för att öka deltagarens 

förståelse och möjlighet att svara är det essentiellt att omformulera och förklara 

frågorna enligt deltagarens egen språkförmåga. Johansson med flera (2012) 

poängterar vikten av att använda sig av en vägledande blankett eller guide vid 

intervjuer med personer som har kommunikationssvårigheter, för att försäkra sig om 

att alla deltagare får besvara samma frågor. Därför användes en vägledande blankett i 

den här undersökningen, som alternativ till att deltagarna enbart skulle höra och 

besvara frågorna muntligt. 
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I den här undersökningen var samplet snävt och det fanns stora variationer bland 

deltagarnas svar på de flesta frågorna och därför bör slutsatser dras aktsamt. I en 

uppföljning av undersökningen skulle det vara bra att välja deltagare slumpmässigt 

bland personer med afasi och på det sättet få en mer realistisk uppfattning om 

delaktighet hos personer med afasi i allmänhet. Det skulle även vara bra att lägga till 

frågor om deltagarnas utbildningsnivå och talterapimängd. Närmare beskrivning av 

vad för sorts utbildning anhöriga deltagit i skulle också vara bra att ha.  

5.5 Slutsats 

 

C.A.P.E-modellens tre moment har delvis förverkligats för personer med afasi i 

Finland. Personerna med afasi förenas med andra personer med afasi via 

Pratkvarnen-grupperna och strokeklubbar som ordnas runtom i Finland och 

personerna använder sig i små mängder av AKK-metoder. Majoriteten av deltagarna 

i den här undersökningen upplever att deras samtalspartners har fått lite eller ingen 

utbildning alls om hur de kan stöda deras kommunikation. Deltagarna anser att deras 

funktionella kommunikationsförmåga är relativt bra men de upplever också att de har 

svårigheter.   
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BILAGA A  

Informationsblad och informerat samtycke (svenska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONSBLAD  
 

Tack för att Ni vill delta i den här undersökningen! Ert svar är viktigt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågorna handlar om hur Ni upplever att Ni kan kommunicera och vilka 

kommunikationsmetoder Ni använder er av i vardagen. Dessutom kommer vi 

att fråga frågor om känslor kring Er delaktighet. Syftet med den här 

undersökningen är att undersöka subjektiva uppfattningar om möjligheter till 

kommunikation och delaktighet av svensk- och finskspråkiga individer med 

afasi, samt upplevt stöd och anpassning från omgivningen. 

 

 

 

 

                                                                                              
 

 

Etiskt tillstånd för studien har beviljats av den forskningsetiska nämnden vid 

Åbo Akademi.  

 

 

 

 

          OK! 

 

  



Cristel Merilä, Fanny Forsén 

2 

Ert deltagande frivilligt och ni har rätt att avbryta deltagandet när som helst 

utan att ange orsak. Deltagandet i undersökningen tar ca 45-60 minuter.  

 

 

   
   
  

All information som samlas in är endast till för vår studie och allt kommer att 

behandlas konfidentiellt. Det kommer inte att vara möjligt att urskilja några 

specifika kopplingar till er i de resultat som presenteras efter att studien 

genomförts eller i eventuella framtida publiceringar av studien. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Om ni har frågor går det bra att kontakta forskaren:  

 

Forskarens namn: Fanny Forsén 

Telefon: 040-7777369 

E-post: fanny.forsen@abo.fi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 
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 SAMTYCKESBLANKETT FÖR PERSONER MED AFASI  

  

  

 

  

Forskare: Fanny Forsén  

Handledare: Pirkko Rautakoski, professor, talterapeut  

                       Åbo Akademi, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo  

  

  

Kontaktuppgifter: fanny.forsen@abo.fi tel. 040-7777369                      

pirkko.rautakoski@abo.fi tel. 02-215 3631 

                      

                                         

  

  

  

  

Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den kommer 

att gå till.  

  

  

Ja       Nej   
                           

  

  

  

Jag har läst informationsbladet och jag har fått tillfälle att få mina frågor angående 

studien besvarade.  

 

 

 

Ja       Nej   
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Jag har fått tid att bestämma om jag vill delta i forskningen eller inte. 

  

  

 

 Ja       Nej   

                                                                      

   

  

  

  

Jag vet att jag inte är tvungen att delta i forskningen om jag inte vill.   

  

  

                                                               OK             Ja       Nej   
  

  

  

 

 

Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande utan att jag behöver förklara varför.  

  

                                                     Ja     Nej   
  

                           

            STOP 

  

  

Jag förstår att, om jag väljer att avbryta forskningen påverkar det inte mina 

rättigheter  

  

 

  OK                      OK           Ja       Nej   

                                               

 STOP 
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Jag ger mitt medgivande till att det material som insamlas används för en pro-gradu 

avhandling och eventuellt en artikel.    

        Ja       Nej    

                                          

                                            

                                                    PRO GRADU 

  

                                                   

  

  

  

  

  

  

         
   Datum                                                             Deltagarens underskrift        

        

                                

                                                                                      
   Datum                                                             Forskarens underskrift     
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BILAGA B  

Informationsblad och informerat samtycke (finska) 

 

 

 

 

 

 

TIEDOTUSSIVU 

 

Kiitos, että haluatte osallistua tutkimukseemme! Teidän vastauksenne on tärkeä! 

 

 

 

 

 

Haastattelu sisältää kysymyksiä siitä, miten Te onnistutte kommunikoimaan ja mitä 

kommunikaatiomenetelmiä käytätte arkielämässä. Tulemme myös kysymään 

kysymyksiä Teidän sosiaalisesta elämästä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 

tutkia subjektiivisia käsityksiä mahdollisuuksista kommunikoida ja osallistua. 

Koehenkilöinä toimivat suomen- ja ruotsinkielisiä ihmisiä, jotka sairastavat afasiaa.  

 

 

 

 

 

 

Åbo Akademi on myöntänyt tutkimukselle eettisen luvan. 

 

                           OK! 
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Osallistumisenne on vapaaehtoista ja Teillä on oikeus keskeyttää tutkimukseen 

osallistuminen milloin vain, antamatta siihen syytä. Haastattelu kestää noin 45-60 

minuuttia. 

 

 

 

 

 

 

Kaikkea kerättyä tietoa käytetään vain tutkimusta varten, ja kaikki tieto käsitellään 

luottamuksellisesti. Tutkimukseen osallistuminen on anonyymiä. 

 

 

 

 

 

 

 

Kysymyksiä varten voitte ottaa yhteyttä tutkijaan: 

 

Tutkijan nimi: Cristel Merilä 

Puhelinnumero: 044-2589420 

Sähköpostiosoite: cristel.merila@abo.fi 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? 
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     SUOSTUMUSLOMAKE HENKILÖILLE JOILLA ON AFASIA 

 

 

Tutkija: Cristel Merilä 
Ohjaaja: Pirkko Rautakoski, professori, FT, puheterapeutti 
               Åbo Akademi, Tehtaankatu 2, 20500 Turku 
 
 
Yhteystiedot: cristel.merila@abo.fi          pirkko.rautakoski@abo.fi 
                         puh. 044-258 9420              puh. 02-215 3631           
 
 
 
 
 
Minulle on annettu tietoa tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

Olen lukenut tiedotussivun ja olen voinut esittää kysymyksiä  
 

                        
                                
   
 
 
 

Kyllä       Ei 

Kyllä       Ei 
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Minulla on ollut aikaa päättää haluanko osallistua tutkimukseen vai en 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
Tiedän, ettei minun tarvitse osallistua tutkimukseen, ellen halua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olen tietoinen siitä, että voin perua osallistumiseni milloin tahansa ilmoittamatta 
siihen syytä   
    
 

 
                 STOP             
 
 
 
 
 
 

OK 

Kyllä       Ei 

Kyllä       Ei 

Kyllä       Ei 
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Ymmärrän, että jos päätän perua osallistumiseni se ei vaikuta oikeuksiini         
 
 

  
  
                STOP 
 
 
 
 
 
 
Suostun siihen, että tietoja käytetään pro-gradu tutkielmaa ja mahdollisesti artikkelia 

varten. 

 

                                        
                                                       PRO GRADU 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   Päiväys                                                                    Osallistujan allekirjoitus 
       
                               
                                                                                     
   Päiväys                                                                     Tutkijan allekirjoitus

OK Kyllä       Ei 

Kyllä       Ei 
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BILAGA C 

 

Frågeformulär (svenska) 

 

1. Kön  

 

                  Kvinna               Man 

 

 

 

2. Hur gammal är du?  

 

 

 

 

3. När insjuknade du i afasi? 

 

 

 

4. Hur bor du?  

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

  

 Med min partner Ensam Med min familj På servicehem 
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5. Hur många vänner och bekanta har du som du kan prata med?  

 

 

 

 

 

 

6. Hur ofta träffar du vänner och bekanta? 

 

                  Varje dag                                      Varje vecka                                              Varje månad   

 

 

 

 

 

7. Känner du dig ensam? 

 

 

                    Ja                                   Ibland                                  Nej 
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8. Hur många år har du deltagit i Pratkvarnen?                       

 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
                                                                           

 

9. Är du med i andra klubbar eller föreningar? 

 

 

              Ja                          Nej 

 

 

 

Om du svarade ja, vad/vilken?  ____________________________________________________ 

 

 

10.   Har du lätt att förstå andras tal?                      

 

 

                   

                                     

              ____________________________________________________ 

 Mycket svårt                                                              Mycket lätt                                  
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11.  Är det lätt för dig att tala?  

 

 

 

            ____________________________________________________ 

Mycket svårt                                                                Mycket lätt  

 

 

 

12.  Använder du dig av…. 

 

 

 

 

Berättande tal                                                             

 

 

 

          ____________________________________________________ 

  Inte alls                                                                  Väldigt mycket 

 

Jag måste 

återlämna en  

bok som jag 

lånade från 

biblioteket… 
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Meningar  

 

 

 

         ____________________________________________________ 

  Inte alls                                                                  Väldigt mycket 

 

 

 

 

Enstaka ord 

 

 

 

 

        ____________________________________________________ 

  Inte alls                                                                 Väldigt mycket 

 

Jag tycker 

om blommor. 

Bok.  
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Intonation och betoning                                               

 

 

 

        ____________________________________________________ 

  Inte alls                                                                 Väldigt mycket 

 

 

 

 

 

 

Miner 

 

 

 

 

        ____________________________________________________ 

  Inte alls                                                                 Väldigt mycket 
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Gester 

 

 

 

         ____________________________________________________ 

  Inte alls                                                                 Väldigt mycket 

 

 

 

 

 

Pekning 

 

 

 

 

        ____________________________________________________ 

  Inte alls                                                                 Väldigt mycket 
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Ritande 

 

 

 

 

     ____________________________________________________ 

Inte alls                                                                 Väldigt mycket 

 

 

 

 

 

Skrivande 

 

 

 

 

      ____________________________________________________ 

Inte alls                                                                 Väldigt mycket 
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Bilder 

 

 

 

 

      ____________________________________________________ 

Inte alls                                                                 Väldigt mycket 

 

 

 

 

 

Telefonsamtal 

 

 

 

 

     ____________________________________________________ 

Inte alls                                                                 Väldigt mycket 



 Cristel Merilä, Fanny Forsén 

   10 

 

Textmeddelanden 

 

 

 

 

        ____________________________________________________ 

  Inte alls                                                                 Väldigt mycket 

 

 

 

 

Dator/ 

Tablett 

 

 

 

 

        ____________________________________________________ 

  Inte alls                                                                 Väldigt mycket 

Hej! Jag 

kommer 

snart 

hem.  
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Taltolk 

 

 

 

 

      ____________________________________________________ 

Inte alls                                                                 Väldigt mycket 

 

 

 

 

Något annat              ____________________________________________________ 

 

 

 

13. Människor runt omkring mig vet vad afasi är  

               

                  Ja                  En del                           Nej 
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14.  Har dina nära fått utbildning om hur de kan underlätta din kommunikation?  

                  

                 Ja                    Litet                               Nej 

 

 

 

15.  Underlättar dina vänner och din familj din kommunikation?  

 

 

        ____________________________________________________ 

  Inte alls                                                                 Väldigt mycket 

 

 

 

16.  Underlättar andra människor din kommunikation?  

 

 

         ____________________________________________________ 

  Inte alls                                                                 Väldigt mycket 
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BILAGA D 

 

Frågeformulär (finska) 

 

 

1. Sukupuoli  

 

                  Nainen                 Mies 

 

 

 

2. Kuinka vanha olet?  

 

 

 

 

3. Minä vuonna sairastuit afasiaan? 

 

 

 

4. Miten asut?  

 

 

                                                                                                                  

 

 

  

 Puolison kanssa Yksin Perheen kanssa Palvelutalossa 
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5. Kuinka monta tuttavaa ja ystävää sinulla on, joiden kanssa voit jutella?  

 

 

 

 

 

 

6. Kuinka usein tapaat tuttavia ja ystäviä?  

 

 

                  Joka päivä                                    Joka viikko                                              Joka kuukausi 

 

 

 

 

 

7. Tunnetko itsesi yksinäiseksi? 

 

 

                    Kyllä                                 Joskus                             En 
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8. Kuinka monta vuotta olet käynyt Juttu-tuvassa?  

                     

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
                                                                           

 

9. Käytkö toisissa kerhoissa tai järjestöjen tapahtumissa?  

 

 

 

              En                          Kyllä 

 

 

Jos vastasit kyllä, missä?  ____________________________________________________ 

 

 

 

10.   Onko sinun helppoa ymmärtää muiden puhetta?                      

 

                                   

              ____________________________________________________ 

 Hyvin vaikeaa                                                              Hyvin helppoa                                  

  



 Cristel Merilä, Fanny Forsén 

   4 

11. Onko sinun helppoa puhua?  

 

 

 

            ____________________________________________________ 

Hyvin vaikeaa                                             Hyvin helppoa 

 

 

 

12.  Käytätkö... 

 

 

 

 

Kertovaa puhetta                                                             

 

 

 

          ____________________________________________________ 

  En ollenkaan                                                                  Todella paljon 

 

Minun täytyy 

palauttaa 

kirja, jonka 

lainasin 

kirjastosta… 
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Lauseita  

 

 

 

         ____________________________________________________ 

  En ollenkaan                                                                 Todella paljon 

 

 

 

 

Yksittäisiä sanoja 

 

 

 

 

        ____________________________________________________ 

  En ollenkaan                                                                 Todella paljon 

Minä pidän 

kukista. 

Kirja.  
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Intonaatiota ja painotusta                                               

 

 

 

        ____________________________________________________ 

En ollenkaan                                                               Todella paljon 

 

 

 

 

 

Ilmeitä 

 

 

 

 

        ____________________________________________________ 

  En ollenkaan                                                                 Todella paljon 
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Eleitä 

 

 

 

         ____________________________________________________ 

  En ollenkaan                                                                 Todella paljon 

 

 

 

 

 

Osoittamista 

 

 

 

 

        ____________________________________________________ 

  En ollenkaan                                                                 Todella paljon 
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Piirtämistä 

 

 

 

 

     ____________________________________________________ 

En ollenkaan                                                                 Todella paljon 

 

 

 

 

 

Kirjoittamista 

 

 

 

 

      ____________________________________________________ 

En ollenkaan                                                                 Todella paljon 
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Kuvia 

 

 

 

 

      ____________________________________________________ 

En ollenkaan                                                                 Todella paljon 

 

 

 

 

 

Puhelimella soittamista 

 

 

 

 

     ____________________________________________________ 

En ollenkaan                                                                 Todella paljon 
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Tekstiviestejä 

 

 

 

 

        ____________________________________________________ 

  En ollenkaan                                                                 Todella paljon 

 

 

 

 

Tietokonetta/ 

Tablettia 

 

 

 

 

        ____________________________________________________ 

  En ollenkaan                                                                 Todella paljon 

Hei! 

Tulen 

kohta 

kotiin! 
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Puhevammaisten tulkkia 

 

 

 

      ____________________________________________________ 

En ollenkaan                                                                 Todella paljon 

 

 

 

 

Muuta keinoa              ____________________________________________________ 

 

 

 

 

13. Ihmiset ympärilläni tietävät mitä afasia on 

               

                  Kyllä                  Jotkut                         Ei 

 
   



 Cristel Merilä, Fanny Forsén 

   12 

14. Onko lähin henkilösi saanut ohjausta siihen, miten helpottaa sinun kommunikaatiotasi?  

                  

                 Kyllä                    Vähän                             Ei 

 

 

 

15. Helpottavatko ystäväsi ja perheesi kommunikaatiotasi?  

 

 

        ____________________________________________________ 

  Ei ollenkaan                                                                 Todella paljon 

 

 

 

16.  Helpottavatko muut ihmiset kommunikaatiotasi?  

 

 

         ____________________________________________________ 

  Ei ollenkaan                                                                 Todella paljon 
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Bilderna i blanketterna har tagits från: Papunets bildbank, www.papunet.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://papunet.net/svenska


Cristel Merilä, Fanny Forsén 
 

 

Personer med afasi har möjligheter och resurser för att vara delaktiga 

trots kommunikationssvårigheter 

 

Pro gradu-avhandling i logopedi  

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi 

Resultaten från en pro gradu-avhandling vid Åbo Akademi visar att C.A.P.E-

modellen delvis förverkligas för personer med afasi i Finland. Fanny Forsén och 

Cristel Merilä har undersökt hur denna modell förverkligas i rehabilitering av 

personer med afasi i Finland enligt deltagarnas subjektiva erfarenheter. Resultaten 

visar att personer med afasi i Finland känner sig rätt så delaktiga; de träffar vänner 

och bekanta regelbundet och en stor del är med i olika klubbar eller föreningar. 

Majoriteten känner sig ändå ensamma ibland. Personer med afasi använder sig inte 

av AKK-metoder i så stor grad, utan de använder sig mest av tal i form av enstaka 

ord. Resultaten visar att de upplever att personer i deras näromgivning stöder deras 

kommunikation, medan övriga i omgivningen inte gör det i samma utsträckning. 

Personer med afasi upplever att de i olika situationer i vardagen klarar av att 

kommunicera relativt bra, men de anser även att de har svårigheter. 

Deltagarna bestod av 50 svensk- och finskspråkiga personer med afasi som deltog i 

Pratkvarnen-grupper och strokeklubbar runtom i Finland. Materialet samlades in med 

frågeformulär, varav det ena frågeformuläret användes för att utreda i vilken 

utsträckning deltagarna använder sig av olika kommunikationsmetoder, hur delaktiga 

de anser sig vara och om de anser att de får stöd för sin kommunikation från 

omgivningen. Det andra frågeformuläret användes för att utreda deltagarnas 

subjektiva upplevelse om deras funktionella kommunikationsförmåga. 

Slutsatser från resultaten bör dras med försiktighet, på grund av undersökningens 

snäva sampel och de stora variationsvidderna för samtliga svar. Resultaten kunde ha 

blivit annorlunda om urvalet skulle ha varit slumpmässigt bland personer med afasi. 

 

Ytterligare information fås av: 

  

Fanny Forsén 

Logopedistuderande 

Logopedi/Åbo Akademi 

040-7777369 

fanny.forsen@abo.fi 

 

Cristel Merilä 

Logopedistuderande 

Logopedi/Åbo Akademi 

044-2589420 

cristel.merila@abo.fi  

Pirkko Rautakoski 

Professor i logopedi, talterapeut 

Logopedi/Åbo Akademi 

02-215 3631 

pirkko.rautakoski@abo.fi                      


