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Sammanfattning 
Vissa personer behöver hjälp när de samtalar med andra. Detta kan bero på olika typer av 
utmaningar, såväl fysiska som kognitiva. I viss utsträckning kan det hävdas att vissa personer 
är kommunikativt sårbara eftersom de inte har tillgång till kommunikativa resurser i samma 
omfattning som de flesta andra, eller att den kommunikativa omgivningen inte anpassas till 
deras behov. Assistans kan behövas när de möter vårdpersonal, personal i skolan, eller i något 
annat formellt sammanhang. De kan ta med sig en följeslagare som hjälper dem att förstå vad 
som sker och att uttrycka sina behov och önskemål. Men ännu är kunskapen om vad följeslagare 
gör begränsad, och den kunskap som finns är fragmenterad. Den här ansökan rör därför 
etablerandet av ett nätverk som för samman akademiska forskare i tre europeiska länder som 
har specialiserat sig på att studera följeslagare och samlar deras kunskaper. Syftet med nätverket 
är att skapa en mer systematisk förståelse av den befintliga forskningen och även arbeta mot ett 
större forskningsprojekt där vi ställer frågorna: Vilka praktiker hjälper de deltagande 
personerna att nå sina mål? Är vissa praktiker desamma i olika grupper (är det, till exempel, 
samma sak att stödja någon med demenssjukdom som att stödja någon med 
utvecklingsstörning)? Hur kan vi hjälpa följeslagare, och de personer som de stödjer, att arbeta 
mer effektivt med läkare, socialarbetare, lärare och andra yrkesverksamma? 
  

Research network on the role of companions in institutional talk involving persons with 
communicative vulnerabilities  
  

Abstract 
Some people need help to communicate with others. This may be due to challenges of various 
kinds, physical as well as cognitive. To some extent, one might claim that some people are 
communicatively “vulnerable”, since they do not have access to the same amount of 
communicative resources as the majority of the population. Assistance may be needed when 
they go to the doctors, or in school, or in other official places. In such situations, they can bring 
a companion who will help them understand what is going on, and help them express 
themselves about their needs and wishes. But as yet, there is little knowledge about what those 
companions do, and existing knowledge is fragmented. In order to shed further light on this 
important issue, we propose a network that will bring together academic researchers from three 
European countries who have specialized in studying interaction involving people who are 
communicatively vulnerable and their companions, and pool this knowledge. The network will 
produce a systematic account of the extant research and work towards a larger, funded project 
to ask: what practices help communicatively vulnerable people reach their goals? Are some 
practices the same across different groups (is supporting someone with dementia, for example, 
the same as supporting someone with intellectual disabilities)? How can we help companions, 
and the persons they support, to work more efficiently with doctors, welfare officials, teachers 
and other professionals? 
 


