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Bakgrund till avhandlingsarbetet

• Stor variation i kommunikationsförmåga hos personer 

med grav afasi.

• Kan inte helt förklaras av variationen i språklig förmåga.

• Vilka andra faktorer spelar roll?

• Exekutiva funktioner?

• Andra icke-lingvistiska faktorer?



Model of communicative competence
Light, Beukelman and Reichle 2003



Model of communicative competence
Light, Beukelman and Reichle 2003





Exekutiva funktioner

• Högre kognitiva funktioner

• Kontrollfunktioner, kontrollerar, samordnar och styr ”lägre” 

kognitiva funktioner och beteende, utgörs av t ex

– Inhibering

– Arbetsminne

– Kognitiv flexibilitet

• Kan beskrivas enligt ett flertal olika teoretiska modeller



Exekutiva funktioner och 

kommunikation

• Kommunikation kräver alltid att man hanterar många 

parallella processer

• Att kommunicera när man har grav afasi (dvs med ett 

dåligt fungerande språk) kräver ännu mer av planering, 

kognitiv flexibilitet, problemlösning



Exekutiva svårigheter påverkar 

rehabilitering

“Impairment in executive functioning disrupts

a person’s ability to effectively utilize intact

areas of functioning, and undermines effective

self-management of other areas of dysfunction,

hampering attempts to employ compensatory

strategies.” (Lewis, Babbage, & Leathem, 2011)



Första delstudien

• ”Relation between executive function, language and 

functional communication in severe aphasia” (Olsson, 

Arvidsson, & Blom Johansson, 2019)

• 47 deltagare med grav afasi

• Testade språk, exekutiva funktioner och funktionell 

kommunikation

• Undersökte samband mellan dessa faktorer



Resultat

• Stor variation i funktionell kommunikation

• Samband mellan språkliga och exekutiva funktioner

• I gruppen som saknar verbal uttrycksförmåga fanns ett 

starkt samband mellan exekutiva funktioner och 

funktionell kommunikation, även när man räknar bort 

samvariationen med den språkliga förmågan.



Nästa problem…

• Personer med grav afasi utreds inte för kognitiva svårigheter i 

samma omfattning som andra strokepatienter

• De flesta tester och bedömningsmaterial kan inte användas i 

den här gruppen

• Självskattningsformulär fungerar inte heller (om de inte 

anpassas)

• Men kanske frågeformulär som fylls i av närstående kan vara 

en lösning?



Vi mätte exekutiva funktioner på två sätt:

• Test (Cognitive Linguistic Quick Test, CLQT)

– ”klassiska” exekutiva uppgifter, t ex trail making, mazes, 

design generation

• Frågeformulär, närstående (Behavior Rating Inventory of 

Executive Function – Adult version, BRIEF-A)

– Frågor om fungerande i vardagen, t ex ”Gör slarvfel när 

han/hon utför uppgifter”, ”Har problem med att byta från en 

aktivitet eller uppgift till en annan”



Vår jämförelse mellan BRIEF-A och testresultat 

(CLQT) 

• I stort sett inga korrelationer mellan BRIEF-A och CLQT

• Testresultaten (CLQT) indikerade att 79% av deltagarna med afasi hade 

exekutiv dysfunktion

• BRIEF-A indikerade att 5% av deltagarna med afasi hade exekutiv 

dysfunktion

(Measuring executive function in people with severe aphasia: Comparing neuropsychological

tests and informant ratings. Olsson, Arvidsson, & Blom Johansson, NeuroRehabilitaton 2020)



Man kan inte låta bli att undra:

• Hur har de närstående tolkat frågorna?

• Vilka kunskaper och erfarenheter baserar de sina svar 

på?

• Påverkas svaren av förekomsten av afasi hos den 

person svaren handlar om?

• Intervjustudie med 11 av de närstående som fyllt i 

BRIEF-A



Resultat

– Varierande tolkning av frågorna – svarar på olika 

saker

– Varierande tolkning av svarsalternativen

– Blandning av kapacitet och utförande

– Anpassade förväntningar

– Komplext att differentiera exekutiva och språkliga 

svårigheter



Exempel:

• Fråga: Har svårt att komma ihåg saker, även i några få 

minuter (t ex instruktioner, telefonnummer)

• Delskala: Arbetsminne

• Exempel: ”dom här skruvarna… det var ju ett halvår 

minst sedan vi köpte det och det kom han ju ihåg då”



Avhandlingens slutsatser 

(rörande exekutiva funktioner)
• Nedsättning av exekutiva funktioner är vanligt vid grav afasi.

• Exekutiva funktioner är sannolikt viktiga för den funktionella 

kommunikationen, särskild när den verbala uttrycksförmågan är 

kraftigt begränsad.

• Närståendeskattningar av exekutiva funktioner kan inte användas 

som ersättning för standardiserade test för att komma runt 

språksvårigheterna.

• Närståendeskattningar av exekutiva funktioner hos personer med 

grav afasi bör tolkas med stor försiktighet, eftersom det är osäkert i 

vilken omfattning de avspeglar exekutiva funktioner.
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