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Communication in Dementia - a Study of Conversational Strategies and Positioning in 

Conversations between People with Dementia and Health Professionals. 

 

Abstract 

Dementia may cause impairment of linguistic abilities, affecting both production and 

comprehension, which in turn affects communication (Mahendra & Hopper, 2012: Perkins, 

Whithworth & Lesser, 1998). The aim of the present study was to investigate and describe the 

communication strategies in everyday conversations between people with dementia and their 

interlocutors, and to describe the identified interaction phenomena based on a participatory 

perspective. 

 

The study was conducted at a home for people with dementia. Three people with known dementia 

and two health professionals participated in the study. Everyday interactions were filmed, and then 

transcribed and analyzed according conversation analytic principles. The transcribed data was also 

analyzed with ideas from positioning theory. 

 

The present study highlights the presence of trouble sources in communication between the person 

with dementia and carers and how these are handled by the participants in terms of strategies, 

competence and positioning. The study shows that all participants use communicative strategies 

when trouble sources occurs, but also that trouble sources in the conversation sometimes are 

ignored. How trouble sources are handled affects how participants acknowledge themselves and 

each other competence and how they position themselves and each other in the conversation. The 

study also demonstrates that Conversation Analysis can be an important tool to map strenghts and 

break downs in communication between people with dementia and key interlocutors. That 

knowledge could then form the basis for designing individual adaptations and strategies to facilitate 

communication. 
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Sammanfattning 

Demenssjukdom kan medföra nedsättningar i språkliga förmågor, både på produktions- och 

förståelsesidan, som i sin tur påverkar kommunikationen (Mahendra & Hopper, 2012; Perkins, 

Whithworth & Lesser, 1998). Syftet med föreliggande studie var att undersöka och beskriva 

kommunikationsstrategier i vardagliga samtal mellan personer med demens och deras 

samtalspartners, samt att beskriva identifierade fenomen utifrån ett deltagarperspektiv. 

 

Studien genomfördes på ett boende för personer med demenssjukdom. Deltog gjorde tre personer 

med känd demenssjukdom, samt två vårdpersonal. Vardagligt förekommande samtal filmades, och 

transkriberades och analyserades enligt samtalsanalytiska principer. Det transkriberade materialet 

analyserades även utifrån positioneringsteoretiska idéer. 

 

Föreliggande studie belyser förekomst av problemkällor i kommunikation mellan person med 

demenssjukdom och vårdpersonal och hur dessa hanteras av samtalsdeltagarna i termer av 

strategier, kompetens och positionering. Studien visar att samtliga samtalsdeltagare använder sig av 

kommunikativa strategier när problemkällor uppstår, men även att problemkällor i samtalet ibland 

ignoreras. Hur problemkällan hanteras påverkar hur samtalsdeltagarna tillskriver sig själva och 

varandra kompetens, samt hur de positionerar sig själva och varandra i samtalet. Studien visar att 

samtalsanalys kan vara ett viktigt verktyg för att kartlägga kommunikation mellan personer med 

demenssjukdom och viktiga samtalspartners. De styrkor och sammanbrott som framträder i 

kommunikationen kan sedan utgöra grund till att utforma individuella anpassningar och strategier 

för att underlätta kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Samtalsanalys, demenssjukdom, viktig samtalspartner, problemkällor i vardaglig 
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Inledning 
Att drabbas av en demenssjukdom innebär bland annat progredierande försämringar av 

mentala förmågor såsom exekutiva funktioner och språklig- och kommunikativ kapacitet 

(Mahendra & Hopper, 2012). Trots de fortgående försämringarna kan en förbättrad 

kommunikation mellan omvårdnadspersonalen och individen med demens, på flera sätt 

förbättra situationen och demenssjukdomens verkningar. Individen med demenssjukdom ges 

ökad livskvalitet, störande beteenden såsom oro och aggressivitet som kan ses hos personer 

med demenssjukdom kan reduceras, och det blir för omvårdnadspersonalen heller inte lika 

mödosamt att upprätthålla en relation med en person som inte längre är kapabel att delta i ett 

socialt och språkligt utbyte (Lindholm, 2010). I en studie av Perkins et al. (1998) visades 

dessutom att förmågan att producera meningsfullt tal hos en person med demenssjukdom, inte 

enbart påverkas av de underliggande kognitiva nedsättningarna, utan även påverkas av 

interaktionen.  

 

Tillvägagångssätt för att underlätta och förbättra kommunikationen vid demenssjukdom är 

inte speciellt beforskat (Kemper, 2009), till skillnad från kommunikationsförmågan i 

vardagliga samtal hos personer med afasi (Watson, 1999). Den forskning som gjorts om 

kommunikation vid demenssjukdom har till stor del fokuserat på den pragmatiska förmågan 

isolerad från de sociala kontexter där vardaglig kommunikation sker. Undersöks inte den 

pragmatiska förmågan i den aktuella kontexten är det svårt att undersöka samtalspartners 

medvetna och omedvetna beteenden som påverkar hur språket används i kommunikationen 

(Perkins et al., 1998). I omvårdnaden av personer som till följd av demenssjukdom lider av 

kommunikativa nedsättningar har logopeden med sin särskilda kompetens inom 

kommunikation en mycket viktig roll (Mahendra & Hopper, 2012). Ovanstående motiverar 

således att studera samtalsstrategier och samtalsfenomen i vardaglig kommunikation vid 

demenssjukdom, samt hur dessa skulle kunna påverka kommunikationen. 

Bakgrund 

Demenssjukdom  
Definition 
Vid ett normalt åldrande förlorar personer i hög ålder kognitiv snabbhet och delar av sin 

kognitiva reserv. Personer med demenssjukdom får däremot en varaktig och mer allvarlig 

nedsättning av kognitiva funktioner, som inte ses hos friska personer som åldras normalt. De 

vanligaste diagnoserna är Alzheimers sjukdom och vaskulär demens, men demensliknande 
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symptom kan ses vid ett sjuttiotal olika sjukdomar (Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 

2011).  

Symptom 
Den gradvisa försämringen av mentala förmågor, såsom resonerande och förståelse är 

vanligen de mest framträdande symptomen vid demenssjukdom (Kitwood, 1997; Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, 2008), där framför allt episodiskt minne, 

uppmärksamhet, exekutiva funktioner och språklig förmåga drabbas (Mahendra & Hopper, 

2012). Ofta finns även en påverkan på emotionella funktioner och personlighet (Marcusson et 

al., 2011), som vid svår demenssjukdom kan innebära att personlighet och identitet försvinner 

helt (Lesser, 2006), samt symptom som inte är av direkt kognitiv karaktär såsom aggressivitet, 

humörsvängningar, sömn- och vakenhetsstörningar samt rastlöshet (wandering). Sådana 

symptom skapar ofta oro och problem hos andra och kan framkalla stress hos vårdgivarna till 

personen med demenssjukdom (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2008). Personer 

med svår demens får även svårt att känna igen familjemedlemmar, vilket skapar sorg och 

frustration hos anhöriga (Lesser, 2006). Symptom på en demenssjukdom börjar ofta framträda 

flera år innan diagnosen ställs, men kan framträda i så liten omfattning att diagnos inte kan 

ställas. En mild demens är därför ofta svår att avgränsa från ett normalt åldrande (Marcusson 

et al., 2011). 

Kommunikation vid demenssjukdom 
Hos personer med demenssjukdom återfinns ofta nedsättningar i språklig 

bearbetningsförmåga gällande både språkproduktion och språkförståelse (Hedge & Freed, 

2011; Kemper, 2009). Avseende språkliga förmågor anses nedsättningen i den semantiska 

bearbetningen hos personer med demens, samt nedsättning av pragmatisk förmåga, vara 

central för den kommunikativa nedsättningen (Perkins et al., 1998). Fonologiska och 

syntaktiska förmågor har setts vara relativt välbevarade tidigt i sjukdomsskedet både på 

produktions- och förståelsesidan (Mahendra & Hopper, 2012; Perkins et al., 1998; Sabat, 

1994), och nedsättningar inom dessa förmågor ses först senare i sjukdomsförloppet (Hedge & 

Freed, 2011).  

 

Språkproduktion är ett komplext samspel mellan olika förmågor och innebär att ett budskap 

formuleras, vilket inkluderar talplanering, lexikala val och syntaktisk kodning (Kemper, 

2009). Tidiga expressiva språkliga symptom hos personer med demenssjukdom kan vara 

svårigheter med berättande samt att ge instruktioner, och begynnande ordfinnandesvårigheter 
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är vanligt förekommande (Hedge & Freed, 2011; Mahendra & Hopper, 2012). I senare stadier 

ökar de språkliga nedsättningarna i svårighetsgrad, vilket kan resultera i ett otydligt 

användande av pronomen samt en försämrad förmåga att upprätthålla ett samtalsämne. 

Samtalsämnen upprepas ofta, samtidigt som ordfinnandesvårigheterna ökar och vokabulären 

minskar. I slutskedet är talet ofta fragmentariskt alternativt svårbegripligt, och palilali och 

ekolali kan förekomma. Det är inte heller ovanligt att individer med demenssjukdom i senare 

stadier av sjukdomen blir stumma (Hedge & Freed, 2011).  

 

Språkförståelse innebär att ett budskap tolkas av mottagaren och kan förklaras som en analys 

av diskurs, syntax och lexikala representationer (Kemper, 2009). De språkliga nedsättningarna 

kan innebära att det blir svårare att förstå och tolka olika former av indirekt språkbruk, humor, 

ironi samt ordspråks betydelser, och vidare förklaringar av vad som egentligen menas kan 

behövas (Lindholm, 2010). Äldre personer med demens kan även ha svårt att uppfatta och 

förstå långa och komplexa yttranden (Hedge & Freed, 2011; Lindholm, 2010; Mahendra & 

Hopper, 2012). Det är dock inte antalet ord i yttrandet som vållar problem, det verkar snarare 

vara den grammatiska komplexiteten i yttrandet som avgör huruvida budskapet blir 

svårförståeligt eller ej (Lindholm, 2010). Nedsättningar i minnet får negativa konsekvenser 

för auditiv förståelse (Mahendra & Hopper, 2012) och kommunikationsförmågan (Lindholm, 

2010) då det fungerar som en stödjande funktion för språkförmågan. De kognitiva 

nedsättningarna kan bland annat ge upphov till långa pauser inom de egna turerna (Perkins et 

al., 1998).  

Särskilt boende för personer med demenssjukdom 
I Socialtjänstlagen (2001:453) finns följande riktlinjer: ”Kommunen ska inrätta särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd” 

(kapitel 5, 5 §; SFS 2001:453). I de särskilda boendena kan omfattande vård och omsorg ges 

dygnet runt till de boende (Socialstyrelsen, 2010). Av dem som bor i särskilt boende har 70 % 

en demenssjukdom eller annan kognitiv svikt (Värdighetsutredningen, 2008). I särskilda 

boenden för personer med demenssjukdom ska det vara en psykosocial miljö som gagnar den 

boende, vilket enligt Socialstyrelsen (2010) kan vara en miljö som fokuserar på det personliga 

och individuella, ger tid och utrymme för meningsfulla aktiviteter och social samvaro. Miljön 

kan även kännetecknas av att personalen bekräftar den demenssjukas upplevelse av tillvaron, 

och främjar en känsla som får den demenssjuka att känna sig välkommen (Socialstyrelsen, 

2010). 
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Institutionella samtal  

Definition och kännetecken  
Överallt runt omkring oss förekommer och pågår samtal, både i privata och vardagliga 

situationer men även i mer professionella och institutionella sammanhang. Ett samtal där 

minst en samtalsdeltagare deltar i egenskap av yrke, profession eller som en del av sitt arbete 

kan definieras som ett institutionellt samtal (Linell, 2011a). Institutionella samtal utmärks 

först och främst av att minst en samtalsdeltagare orienterar sig mot en uppgift, ett mål eller 

identitet som kan relateras till den aktuella institutionella miljön (Liddicoat, 2011). De 

institutionella samtalen kan vara formella med ett strikt turtagningsformat i form av fråga-

svar, och informella med ett mindre strikt turtagningsformat där interaktionen exempelvis är 

orienterad mot att reda ut en specifik uppgift. Inom vården är de institutionella samtalen oftast 

av en mer informell karaktär, trots att det oftast finns en viss asymmetri mellan 

samtalsdeltagarna (Hutchby & Wooffitt, 2008). Om ett samtal har institutionell karaktär eller 

ej avgörs alltså inte av platsen där samtalet äger rum, utan av deltagarnas institutionella eller 

professionella identiteter och hur de är relevanta till aktiviteterna de är engagerade i (Drew & 

Heritage, 1992; Liddicoat, 2011). 

 

Inom den tidiga Conversation Analysis (CA) -forskningen togs ingen speciell hänsyn till den 

sociala kontext som samtal uppkom i, samt om samtalet var av institutionell karaktär eller ej. 

Har samtal en institutionell karaktär och om den vid analysen tas hänsyn till kan kopplingar 

mellan samtalet och dess kontext i ett vidare perspektiv utforskas (Hutchby & Wooffitt, 

2008). Idag använder sig många forskare av samtalsanalys för att studera institutionella 

samtal, och hur samtal fungerar i specifika arbets- eller uppgiftsorienterade miljöer 

(Liddicoat, 2011). Grundtanken inom den samtalsanalytiska forskningen av institutionella 

samtal är att identiteter skapas och vidmakthålls genom samtalet, och att interaktionen formas 

och begränsas av hur samtalsdeltagarna orienterar sig till den institutionella kontexten. 

Exempelvis kan kommunikativa handlingar i institutionella samtal tolkas annorlunda mot hur 

de hade tolkats i ett vardagligt samtal (Liddicoat, 2011).  

Dominans i samtal 
I institutionella samtal kan en samtalspartner ha en kommunikativ nedsättning. Trots att 

samtalspartnern anstränger sig för att ge utrymme åt den kommunikativt svagare personen, 

har personen ofta svårt att ta plats i samtalet och hamnar i ett underläge. Dock är den 

interaktionella asymmetrin alltid en gemensam produkt av alla samtalsdeltagares handlingar 

och beteenden i interaktionen (Linell, 2011b). 
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Dominans i samtal kan skiljas från makt över samtal, då det i de flesta samtal förekommer 

asymmetrier av något slag för att fördela det kommunikativa arbetet. Att ha dominans i ett 

samtal innebär att en större del av samtalsutrymmet behärskas, och kan delas in i tre 

dimensioner vilka på olika sätt kan kopplas till makt. Den kvantitativa dimensionen är att 

mycket samtalsutrymme tas genom att prata mycket, den interaktionella genom att styra 

andras bidrag och själv undvika att bli styrd av de andra samtalsdeltagarna, och den 

strategiska där utrymme tas genom att strukturera och organisera samtalet (Linell, 2011b).  

Positioneringsteori 

Definition 
Positionering innebär att personerna som är delaktiga i ett samtal på något vis samspelar och 

påverkar varandra (Davies & Harré, 1990). Begreppet positionering kan ses som en variant av 

det närliggande begreppet ”roll”, och är en företeelse som förekommer naturligt i samtal och 

interaktion (Harré & Van Langenhove, 1991). Termen ”roll” syftar emellertid på en mer strikt 

och åtstramad bild av personer och personligheter i samtalet, och ger föga utrymme för att 

upptäcka och se de mer subtila och komplexa aspekterna av interaktionen (Davies & Harré, 

1990). Positionering innebär och ger en mer aktiv och flerdimensionell bild av identiteter och 

personligheter (Harré & Van Langenhove, 1991), samt hur identiteter och personligheter i 

interaktionen och i den sociala kontexten av samtalsdeltagarna skapas, framhålls och 

förändras (Harré & Langenhove, 1999).  

Att positionera sig själv och andra 
Det förekommer olika typer av positionering i interaktion, vilka får skilda konsekvenser för 

olika personer i samtalet. Reflexiv positionering (reflexive positioning) innebär att talaren, 

genom det som han eller hon säger, positionerar sig själv i samtalet på ett visst sätt (Davies & 

Harré, 1990), såsom maktfull eller maktlös, självsäker eller ursäktande, dominant eller 

undergiven (Harré & Langenhove, 1999). Interaktiv positionering (interactive positioning), 

innebär att talaren, genom det som han eller hon säger, positionerar och framställer en annan 

samtalsdeltagare på ett visst sätt (Davies & Harré, 1990), vilket kan vara på ett antingen 

positivt eller negativt sätt (Sabat, 2006). När en person utsätts för positionering av icke-

önskvärd karaktär, är det möjligt för personen i fråga att avvisa positioneringen. Detta kan ske 

genom att personen som utpekats som exempelvis slarvig, tillbakavisar detta påstående både 

muntligen och med gester, och hävdar att så inte är fallet. Har personen som positionerats på 

ett icke-önskvärt sätt en kognitiv nedsättning av något slag, till exempel en demenssjukdom, 
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förmår möjligtvis inte personen ifråga att avvisa positioneringen, beroende på svårigheter att 

finna rätt ord och sätta dessa samman på ett godtagbart och begripligt sätt (Sabat, 2006).   

Negativ och malign positionering 
Hur omgivningen och personerna i omgivningen, både socialt och psykiskt, verkar och agerar 

inverkar och påverkar varje människas liv (Kitwood, 1990). På samma sätt som friska 

personer, påverkas personer med demenssjukdom av hur de bemöts och behandlas av andra 

friska personer i sociala kontexter (Sabat, 2008). Kitwood (1997) beskriver att det i 

omgivningen specifikt kring personer med demens finns tydliga tendenser till en 

underminering av den sjukas person, vilket Sabat (2006) beskriver som negativ positionering. 

Ett tydligt exempel på detta är den medicinska diagnosens inflytande över personens liv. Trots 

att demenssjukdomen kan vara nyligen konstaterad och diagnostiserad, och att det i samtal 

med personen inte finns några som helst tecken på en kognitiv påverkan eller nedsättning, så 

räcker det med enbart vetskapen om diagnosen, för att bemötandet gentemot personen med 

demenssjukdom ska bli ett annat (Sabat, 2008). Kitwood (1990, 1997) beskriver och ger 

exempel på många liknande situationer, där personen med demenssjukdom på ett eller annat 

sätt inte behandlas på ett jämbördigt sätt av en frisk samtalspartner. Dessa händelser och 

fenomen i omgivningen kallas malign positionering (malignant social-psychology). Termen 

”malign” anspelar på att fenomenet är skadligt och karaktäriseras av en omgivning som kan 

såra och skada både individens person och karaktär, och möjligen dessutom underminera den 

demenssjukas psykiska välbefinnande. Ordet ”malign” innebär dock inte att den som samtalar 

och vårdar personen med demens medvetet skulle vara elak eller ondsint. Det handlar snarare 

om ett omedvetet och kulturellt arv i förhållningssättet gentemot personen med demens 

(Kitwood, 1997). 

Följder av icke-önskvärd, negativ och malign positionering 
Att bli behandlad som en person som socialt inte är någonting mer än en medicinsk diagnos, 

kan för personen med demenssjukdom innebära en intellektuell försämring. Därtill kan 

personlighetsdrag såsom emotioner märkas av allt mindre, och rent av försvinna helt och 

hållet (Sabat, 2008). Malign positionering kan även leda till att degenerationen av hjärnan 

påskyndas (Kitwood, 1997). 

  

Personer med demenssjukdom kan till följd av att de utsatts för malign positionering av andra 

i sin närhet ofta agera och uppföra sig på sätt som anses som avvikande, till exempel visa stor 

sorg, ilska, fjärma och isolera sig från andra (Sabat, 2008). Dock anses det ofta vara till följd 
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av demenssjukdomen som dessa personer agerar på ovan beskrivna sätt, och situationen 

förblir oftast oförändrad (Sabat, 2008). 

Äldreriktat tal  
Äldreriktat tal karaktäriseras av yttranden som består av tydliga och okomplicerade ord, är 

syntaktiskt enkla, har överdriven och mer tydlig prosodi, samt ett i allmänhet långsammare 

tal. I vissa fall räknas även höjning av taltonläget som en parameter i äldreriktat tal (Kemper, 

2009; Kemper & Harden, 1999). För att förbättra och underlätta kommunikation med äldre, 

framför allt med personer med demens, rekommenderas ofta äldreriktat tal (Kemper, 2009).  

 

För personer med demens anses det långsammare talet och den förenklade syntaxen öka 

förståelsen. Dock har inte speciellt mycket forskning genomförts för att säkerställa evidens 

gällande äldreriktat tal till personer med demens (Kemper, 2009). Det har dessutom visat sig 

att äldre personer tenderar att generellt vara mer känsliga för avvikande prosodi än yngre, och 

således kan en överdriven prosodi från samtalspartnern till och med innebära att 

informationen blir mer svårbegriplig än vad den skulle varit med vad som anses vara en 

naturlig prosodi (Kemper & Harden, 1999). Inte heller ett förhöjt taltonläge och ett 

långsammare taltempo har i studier visat sig öka förståeligheten hos talaren, och det kan 

snarare i vissa fall till och med hindra förståelsen hos den äldre lyssnaren (Kemper & Harden, 

1999). Personen med demenssjukdom kan rent av visa ovilja till att bli omhändertagen och 

omvårdad, då omvårdnadspersonalen i kommunikationen de två emellan använder sig av så 

kallat äldreriktat tal. Anledningen till detta kan vara att personen med demenssjukdom på 

något sätt vill indikera att hen inte vill bli behandlad och tilltalad på det nedlåtande sätt som 

äldreriktat tal till viss del innebär och medför. Risken för denna ovilja minskar då 

omvårdnadspersonalen talar som till en frisk vuxen (Williams, Herman, Gajewski, & Wilson, 

2008). 
 

Vem det är som talar till den äldre personen med äldreriktat tal har också visat sig ha 

betydelse. Är det en nära anhörig eller vän som talar till den äldre personen uppfattas detta 

samtal som mer värmande, än om en, för den äldre, okänd vårdpersonal samtalar med hen. 

Detta trots att dessa olika samtalspartners ska ha pratat med den äldre om precis samma saker 

och på precis samma sätt. Den äldre personen kan således reagera olika på att bli tilltalad med 

äldreriktat tal, beroende på vem det är som talar (O’Connor & St. Pierre, 2004). 
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Conversation Analysis 

Historia och bakgrund 
Samtal har sedan länge varit ett uppmärksammat forskningsområde där sättet att se på samtal 

har förändrats över tid (Liddicoat, 2011). Conversation Analysis (CA) växte fram under 1960-

talet under ledning av Harvey Sacks i samarbete med Gail Jefferson och Emanuel A. 

Schegloff. De inspirerades av Harold Garfinkels etnometodologiska gren inom sociologin 

(Clift, Drew & Hutchby, 2006; Goodwin & Heritage, 1990; Liddicoat, 2011), vilken 

studerade småskalig social ordning sedd ur den gemensamma sociala kunskap medlemmar av 

ett samhälle delar, och de krafter som påverkar hur medlemmarna tolkar situationer och 

budskap i den egna omgivningen (Goodwin & Heritage, 1990; Liddicoat, 2011). 
 

Sacks, Jefferson och Schegloff inspirerades även av Ervin Goffman som med sitt arbete 

visade att det var möjligt att studera vardagliga händelser och situationer för att förklara hur 

människor organiserar och engagerar sig socialt. Goffman ansåg att studier av vardagligt tal 

hade åsidosatts och han argumenterade för att samtalsforskningen inte enbart inbegrep 

lingvistiska beskrivningar av språk, utan att interaktion hade egna system för regler och 

strukturer vilka inte var lingvistiska till sin natur (Liddicoat, 2011).  

 

I slutet av 1960-talet presenterades CA som en självständig metod för att utreda och förstå 

struktur och organisation i vardagliga samtal (Clift et al., 2006; Goodwin & Heritage, 1990). 

Sacks definierade samtal som en produktion av interaktionella effekter vilka uppnås genom 

hur tal används i en viss kontext (Goodwin & Heritage, 1990; Liddicoat, 2011), och ansåg att 

vardagliga samtal trots sin till synes kaotiska karaktär torde vara djupt ordnade och 

strukturerade fenomen (Clift et al., 2006). Inom CA behandlas därför kommunikativa 

handlingar som ett sätt att visa på och förstå tidigare interaktion, vilket har möjliggjort en 

analys både av hur dessa kommunikativa handlingar organiseras och av förståelsen i 

interaktionen. Förutom att studera vardagliga samtal har CA även kommit att användas i 

studier av mer institutionella samtal, som exempelvis domstolsförhandlingar och läkare-

patientsamtal (Goodwin & Heritage, 1990). 

Conversation Analysis och demenssjukdom 
CA kan användas för att kartlägga hur personer med demenssjukdom kommunicerar, vilka 

kommunikativa och språkliga förmågor som är nedsatta (Perkins et al., 1998) samt hur 

problem och oordning som uppstår i samtalet hanteras tillsammans av samtalsdeltagarna 

(Watson, 1999). Individens kommunikativa och språkliga förmågor kan sedan sammanställas 
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till en profil vilken kan underlätta utformning av individuellt riktade insatser, med syfte att 

underlätta effektiv kommunikation med viktiga samtalspartners (Perkins et al., 1998) som 

exempelvis vårdpersonal (Watson, 1999). Detta ger CA en hög validitet då de situationer som 

analyseras är samma som interventioner och insatser ska riktas mot (Perkins et al., 1998). CA 

har således potential att göra mer än att bara identifiera vad som är avvikande i samtal där en 

av samtalsdeltagarna har en kommunikativ nedsättning (Watson, 1999). 

Conversation Analysis som metod 
Inom CA används alltid inspelat material, vilket ofta betyder en tidskrävande datainsamling. 

Fördelen med ett videoinspelat material är att det är möjligt att titta på samtalet flera gånger 

(Clift et al., 2006; Goodwin & Heritage, 1990). Utifrån det inspelade materialet görs sedan en 

transkription med syftet att försöka fånga karakteristik och detaljer i samtalet som turtagning 

(pauser och överlappningar) och talproduktion (hörbar andning, skratt, betoning, uttal, 

intonation och tonhöjd). En fördel med ett videoinspelat material är att såväl lingvistiska som 

icke lingvistiska aktiviteter kan observeras och analyseras, samt att det möjliggör att analysera 

hur de integrerar med varandra (Clift et al., 2006). En analys av både verbala och icke verbala 

beteenden samt andra visuella aspekter är dock mer krävande än enbart en analys av verbala 

beteenden (Linell, 2011 vol1). Spelas materialet enbart in auditivt förloras viktiga detaljer och 

aspekter av interaktionen. Forskaren inte bör närvara vid inspelningstillfället eftersom 

samtalet ska vara så naturligt som möjligt (Goodwin & Heritage, 1990).  

Turtagning vid demenssjukdom 
Turtagning innebär och beskriver hur samtalsdeltagarna förvaltar och fördelar ordet mellan 

varandra, samt hur interaktion styrs av sekventiella mönster och strukturer som kan associeras 

till hur sociala handlingar hanteras i samtal (Clift et al., 2006; Hutchby & Wooffitt, 2008; 

Mazeland, 2006). Samtalsdeltagarna använder sig av en slags delad timing, genom vilken de 

fördelar samtalsturer mellan varandra. Hos en person med demenssjukdom tros denna timing 

vara relativt välbevarad även i sent sjukdomsskede, dock kan de kognitiva nedsättningar som 

ofta återfinns hos personen försämra timingen vilket framför allt märks i samtal med flera 

samtalsdeltagare. Personen med demenssjukdom kan exempelvis ha svårt att producera en tur 

tillräcklig snabbt för att ta plats i samtalet, vilket i förlängningen kan leda till att personen tar 

en mer passiv roll i samtal och endast bidrar till samtalet då direkta frågor ställs (Perkins et 

al., 1998).  
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Närhetspar 
Närhetspar beskriver hur en första kommunikativ handling vid första möjliga tillfälle följs av 

en prefererad eller disprefererad andradel (Goodwin & Heritage, 1990), en procedur där 

samtalsdeltagarna begränsar och håller varandra ansvariga för att producera konsekventa och 

begripliga handlingsalternativ. Närhetspar visar även hur samtalsdeltagarna tolkar varandras 

kommunikativa handlingar vilket görs genom att de analyserar tidigare interaktionella 

händelser och utifrån aktuell samtalskontext gör en bedömning av vad som troligen är ett 

lämpligt svar (Goodwin & Heritage, 1990). 

Berättande 
Att introducera, genomföra och avsluta ett berättande kan aldrig genomföras under en enda 

tur, vilket innebär ett problem i samtal eftersom berättandet blir sårbart för potentiella 

turbytespositioner. Berättaren måste därför anpassa sina turer så att lyssnaren i potentiella 

turbytespositioner inte tar turen utan handlar på ett sätt som visar att en kompletterande 

utökad tur förväntas. Berättandet är således en gemensam bedrift eftersom det involverar alla 

samtalsdeltagare (Hutchby & Wooffitt, 2008; Liddicoat, 2011).   

 

Berättandet uppkommer alltid i någon slags interaktionell kontext och återfinns i sedvanlig 

turtagningsinteraktion. Detta sker i en samverkan då berättande uppkommer utifrån tidigare 

interaktion och påverkar följande interaktion efter avslutat berättande (Hutchby & Wooffitt, 

2008; Liddicoat, 2011). Berättande kan uppkomma som ett svar på en fråga av föregående 

talare och är då den andra delen av ett närhetspar, en form av eliciterat berättande. Dock 

introduceras berättande ofta av berättaren själv, som kan ha påmints om något under samtalet. 

Personen som vill berätta något gör då en avvägning; är berättelsen relevant, passar den in och 

kan den relateras till den aktuella kontexten, komponenter som är viktiga för att avgöra om 

berättelsen är av intresse för de andra samtalsdeltagarna. Denna typ av berättande kan inledas 

med uttryck som ”åh”, ”apropå” och ”förresten”, men kan även introduceras mer metodiskt 

genom exempelvis frekvent förekommande nyckelord i föregående turer som är av relevans 

för berättelsen (Liddicoat, 2011). 

 

Ofta föregås själva historien av ett förord (story preface) som består av två samtalsturer. Den 

första turen görs av berättaren själv och har som syfte att projicera en kommande berättelse, 

och den andra turen av samtalspartnern som med den anpassar sig som mottagaren av 

berättelsen. Efter att dessa två turer har genomförts och samtalspartnern har erkänt sig som 

mottagare av berättelsen kan själva berättandet börja. Förord kan exempelvis utgöras av 
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frågor som ”vet du vad?”, standardiserade turer som ”har jag berättat om” + information, eller 

kan vara utformade med hänsyn till det personen vill berätta om ”vi hade världens sämsta 

helg”. (Hutchby & Wooffitt, 2008; Liddicoat, 2011).   

 

När berättandet är slut återgår samtalet till en mer sedvanlig turtagning, vilket innebär att 

samtalsdeltagarna måste kunna avgöra när berättandet är avslutat. Ett avslut beror ofta på hur 

förordet introducerat berättandet, och om berättandet har fyllt sitt syfte. Här är 

samtalspartnerns förståelse för berättandet viktig, då respons till berättaren ges med hänsyn 

till detta. Istället för att återgå till sedvanlig turtagning kan en historia relaterad till det som 

just berättats introduceras. Detta fenomen kallas för ”second stories” och karakteriseras av att 

deras form bestäms av och kan relateras till föregående berättande (Liddicoat, 2011).  

Berättande vid demenssjukdom 
Att följa kulturella, sociala och språkliga konventioner vid berättande och tolkning av 

berättande är svårt för personer med demenssjukdom. I tidiga till måttliga stadier av 

demenssjukdom verkar det framför allt vara problem med temporal organisering av 

berättandet som orsakar störst svårigheter. Detta kan resultera i svårigheter att berätta historier 

utan stöd från omgivningen, som med olika strategier kan underlätta berättandet. Ytterligare 

ett sätt att underlätta berättande är att omgivningen initierar samtal kring ämnen som personen 

med demenssjukdom har en personlig koppling till, och på så sätt erbjuder en väg in i 

konversationen (Hydén & Örulv, 2009).  

 

I en fallstudie av Hydén och Örulv (2009) framhålls hur berättande av självbiografiska 

historier kan vara ett sätt för personer med demenssjukdom att upprätthålla identitet genom att 

koppla dåtid med nutid. Att själv berätta om händelser i livet som på olika sätt beskriver vad 

personen ifråga har gjort samt vad händelserna har haft för betydelse, är ett sätt att beskriva 

den person man då var och hur personen identifierar sig i idag. 

Reparationer 
Reparationer i samtal uppkommer på grund av problem i tal, hörsel samt förståelse, och 

beskriver hur dessa problemkällor hanteras. Reparationer kan förekomma oavsett om 

problemkällan varit hörbart eller ej, dock ger inte hörbara problem alltid upphov till en 

reparation (Schegloff, Jefferson & Sacks, 1977). En reparation består av två delar, först en 

initiering av att en reparation behövs och sedan själva reparationen där problemkällan löses 

eller överges (Schegloff, 1997; Schegloff et al., 1977). Hur samtalsdeltagarna löser 



 

 
 

12 

problemkällan formas av hur, av vem och när reparationen initieras (Schegloff, 1997), och det 

är därför viktigt att skilja på självinitierade reparationer och reparationer som initieras av 

andra samtalsdeltagare. Självinitierade och annaninitierade reparationer är organisatoriskt 

relaterade, men är varken två helt självständiga eller jämlika fenomen (Schegloff et al., 1977).  
 
Självinitierade reparationer har tre möjliga placeringar och de kan antingen placeras i samma 

tur som den identifierade problemkällan, i övergången mellan två turer eller i den tredje turen 

från det identifierade problemet. Reparationer initierade av en annan samtalsdeltagare placerar 

sig i turen efter den identifierade problemkällan (Schegloff, 1997; Schegloff et al., 1977). I 

samtal har självinitierade reparationer setts förekomma mer frekvent vilket har lett till 

antagandet att det i samtal finns en preferens för självinitierade reparationer (Schegloff et al., 

1977).  

Reparationer vid demenssjukdom 
Nedsättningar i kognitiva förmågor som minne och uppmärksamhet kan leda till en bristande 

förståelse hos personer med demens. I samtal kan de på grund av dessa brister exempelvis 

känna sig osäkra på vad samtalspartnern just har sagt, och därigenom ha svårigheter att 

producera en lämplig samtalstur. En viktig färdighet hos personen med demens är då 

förmågan att initiera reparation på konversationspartnerns samtalstur, att helt enkelt be 

samtalspartnern att tydliggöra och förklara det som just sagts genom att till exempel ställa en 

fråga. Problemkällan kan även redas ut av samtalspartnern genom att ställa en kontrollfråga 

till personen med demens (Perkins et al., 1998). Dock har Lindholm (2008) i studier av samtal 

med äldre visat att dessa klargörande frågor enbart ställs när orsaken till problemkällan i 

samtalet enbart berodde på nedsatt hörsel, och således föreföll det vara mindre ansiktshotande 

att ha problem med hörseln än förståelsen (Lindholm, 2010). 

 

Förmågan att initiera reparationer försämras allt eftersom demenssjukdomen fortskrider, 

vilket lägger ett större ansvar på samtalspartnerna att uppmärksamma att reparationer görs där 

problemkällor uppstår i konversationen. Att en person med demenssjukdom inte själv initierar 

reparation behöver dock inte betyda en försämrad förmåga att initiera reparationer, utan kan 

vara en strategi för att dölja exempelvis minnessvårigheter och på så sätt undvika en 

ansiktshotande situation. Om samtalspartnern i en sådan situation ställer en kontrollfråga 

utsätts personen för en ansiktshotande situation (Perkins et al., 1998). 
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Överlappande tal 
I samtal fungerar turtagning som ett sätt att organisera och fördela ordet i samtalet så att en 

deltagare talar åt gången. Överlappande tal är ofta grund till missöden och störningar i 

talproduktionen. Dock är de flesta överlappningar över mycket snabbt, men kan ibland vara 

av en mer betydande längd (Schegloff, 2000). Det mest uppenbara sättet att hantera 

överlappande tal är att en av deltagarna slutar att prata, trots att det är uppenbart att de 

avslutar mitt i en samtalstur. (Schegloff, 2000; Sacks, Schegloff, & Jefferson, 1974). 

Uppbackningar 
Uppbackningar är en form av stödjande tal och är småord som exempelvis ”hm”, ”jaha” och 

”mmm” vilka används under en annan talares pågående tur. Dessa småord används inte med 

syftet att ta över turen, utan för att ”backa upp” den aktuella talaren (Goodwin & Heritage, 

1990). 

Icke-verbala samtalsfenomen 
Många aspekter som är viktiga i samtal uttrycks i andra former än rent språkliga. 

Ögonkontakt, tystnad, kroppshållning och mimik är några exempel på icke-verbala fenomen 

som har betydelse för samtalet (Liddicoat, 2011). 

Ansiktshot 
I alla sociala sammanhang har varje person ett så kallat ansikte (Brown & Levinson, 1987). 

Termen ”ansikte” kan definieras och beskrivas som den självbild en person vill upprätthålla i 

umgänge och interaktion med andra (Goffman, 2003). Handlingar som riskerar att hota egna 

och andras ansikten i interaktionen kallas för ansiktshot, och i interaktion är syftet att ingen 

ska ”tappa ansiktet”, det vill säga bli förödmjukad eller skamsen (Brown & Levinson, 1987). 

Det är således viktigt att i samtal och samspel vara både vara defensiv och försvara sitt eget 

ansikte, samt att vara beskyddande gentemot samtalspartnern och försöka bevara dennes 

ansikte, ändamål vilka sker parallellt i interaktion. När en person utsätts för ett ansiktshot, 

eller för en ansiktshotande situation, krävs att ansiktet på ett eller annat sätt försvaras i syftet 

att bevaras. Vem som i en ansiktshotande situation beskyddar och bevarar ansiktet är dock 

inte av primär betydelse, utan det viktigaste är att ansiktet bevaras (Goffman, 2003). 

Skratt  
Det är väl känt att skratt kan användas som strategi i både vardagliga och institutionella 

samtal där problemkällor uppstår i kommunikationen (Lindholm, 2008). I en studie av 

Lindholm (2008) undersöktes relationen mellan skratt och kommunikationsproblem hos äldre 

med demenssjukdom. Studien visade att personer med demens använder skratt som 
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kompensatorisk strategi för att övervinna kommunikativa hinder när problem relaterade till 

språkproduktion och förståelse uppstår. Hur skratt användes kunde därför relateras till 

individens medvetenhet om de egna svårigheterna vid exempelvis ordfinnande, samt fungera 

som en strategi för att avleda uppmärksamhet från de egna svårigheterna för att undvika att 

avslöja problem i språkproduktion och förståelse. Lindholm (2008) fann även att de friska 

samtalsdeltagarna till personer med demenssjukdom oftast inte stämde in i skrattet, utan gav 

en mer allvarlig respons.  

Syfte 
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att ur ett kommunikativt perspektiv 

undersöka och beskriva samtalsstrategier i vardagliga samtal mellan personer med demens 

och deras samtalspartners, i detta fall vårdpersonal, utifrån ett deltagarperspektiv.  

Frågeställningar 
Hur hanteras kommunikativa styrkor och sammanbrott i vardagliga samtal mellan personer 

med demenssjukdom och vårdpersonal?  

Hur påverkas kommunikationen av hur dessa styrkor och sammanbrott hanteras av 

samtalsdeltagarna? 

Hur positionerar samtalsdeltagarna sig själva och varandra i dessa samtalssituationer? 

Material och metod 

Deltagare och urval 
Personerna med demenssjukdom har rekryterats på ett demensboende för äldre inom ett 

landsting i södra Sverige. Inklusionskriterier var att de skulle ha en känd demenssjukdom, 

samt ha svenska som modersmål. De skulle även ha en tillräcklig kognitiv förmåga för att 

vara medveten om sitt deltagande i studien, och vad ett deltagande innebar vid tillfället då 

samtyckesbrevet undertecknades. Denna bedömning gjordes av enhetschef och vårdpersonal i 

samråd med anhöriga, som lämnade ett muntligt samtycke till att den anhöriga med 

demenssjukdom deltog i studien. Inklusionskriterier för deltagande personal var att de skulle 

ha svenska som modersmål. Totala antalet deltagare uppgick till fem personer, varav tre 

personer hade en känd demenssjukdom, och resterande två deltagande var personal. 

Vårdpersonalen som deltog i studien var respektive boendes kontaktperson, således var en 

vårdpersonal kontaktperson till två av de deltagande personerna med demenssjukdom.  
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Förinspelning 
Innan samtalen spelades in gjordes av författarna en förinspelning. Då kontrollerades vilket 

avstånd till kameran som var lämpligt för bästa bild- och ljudupptagning. Förinspelnigen ägde 

rum hemma hos en av författarna och samtalsdeltagarna var inte någon av de som senare 

deltog i studien. 

Procedur 
För att rekrytera deltagare kontaktades enhetschefer för 13 särskilda boenden för personer 

med demenssjukdom inom ett landsting i södra Sverige. Enhetschefer för sju av dessa 

boenden var intresserade varvid ytterligare information skickades (se bilaga 1). Fyra 

enhetschefer var intresserade av ett deltagande i studien, dock kunde deltagare endast 

rekryteras på ett boende. 

 
Innan datainsamlingen påbörjades undertecknade deltagande personer med demenssjukdom 

och personal samtycken (se bilaga 2 & 3). Samtliga deltagare i studien gavs skriftlig och  

muntlig information av författarna innan samtycken undertecknades. Samtalen har spelats in 

på det vårdboende som de deltagande personerna med demenssjukdom varit bosatt på, i ett 

avskilt utrymme där endast de två samtalsdeltagarna befunnit sig. Samtalsmiljön har för 

personen med demenssjukdom varit en familjär och trygg miljö. Videokameran har placerats 

framför de två samtalsdeltagarna innan samtalets början. Samtalen har huvudsakligen förts 

stillasittande varför kameran inte har behövt flyttats på under inspelningen. Samtalen har varit 

vardagligt förekommande, och författarna har således inte framfört önskemål om samtalens 

karaktär och innehåll. De deltagande personerna med demenssjukdom har vid de olika 

inspelningstillfällena haft svårigheter att minnas sitt samtycke till studien, och kortfattad 

information om studien har då givits muntligt av antingen författarna eller deltagande 

vårdpersonal. Deltagarna har i uppsatsen redovisats utifrån grupptillhörighet (person med 

demenssjukdom och vårdpersonal). 

Analys 
Efter videoinspelningarna av samtalen, som gjordes med en Sony Handycam DCR-SR35E, 

har samtalen delats upp mellan författarna och grovtranskriberats i sin helhet där även icke-

verbal kommunikation såsom gester, ögonkontakt och mimik noterats. För att kunna dela upp 

transkriptionsarbetet, valdes ett kortare samtal ut som transkriberades enskilt av författarna. 

En jämförelse mellan transkriptionerna gjordes och eventuella olikheter diskuterades för att i 

efterföljande transkriptionsarbete transkriberas likvärdigt. Vid analys av grovtranskriptionerna 

framkom fenomen som var relevanta och intressanta utifrån studiens syfte. Dessa delar valdes 
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ut för att transkriberas mer ingående och detaljerat enligt samtalsanalytiska principer med 

hjälp av en transkriptionsnyckel (se bilaga 4). Fintranskriptionerna utfördes gemensamt av 

författarna. Vid uppspelning av filmerna användes VLC-media player. Ur filmerna har även 

ljudfiler extraherats, för att kunna mäta pausernas längd i detalj, i programmet Praat.  

Etiska överväganden 
Inspelningen har skett i en för deltagarna naturlig kontext, och torde således inte ha inneburit 

en belastning för deltagarna. Innan varje inspelningstillfälle har en bedömning av situationen 

gjorts av antingen vårdpersonal eller av författarna, huruvida en inspelning var lämplig att 

genomföra. Om personen med demenssjukdom har uppvisat oro eller hellre velat göra 

någonting annat har hänsyn tagits till detta och en filminspelning har vid det tillfället ej 

genomförts. I inspelningssituationen förelåg en risk att deltagarna skulle kunna ha känt sig 

bedömda i situationen, varvid det var viktigt att påpeka att studiens syfte ej var att kartlägga 

vad som sades, utan att kartlägga hur kommunikationen mellan de två samtalande tog sig till 

uttryck. Det fanns även en viss risk för att studiens deltagare på förhand skulle ha känt sig 

utpekade, då de fenomen vi funnit i uppsatsen redovisas genom transkriberade exempel. Det 

som framgår i uppsatsen är dock enbart vilken deltagargrupp (person med demenssjukdom 

eller vårdpersonal) som sagt vad. Då de inte funnits direktiv kring vad samtalen kunde handla 

om, kan samtal av privat natur kommit att ha spelats in. Deltagarna fick därför muntlig och 

skriftlig information om att de hade rätt att kräva att delar av det inspelade materialet ej fick 

analyseras och redovisas.  

Data 
Totalt har sex samtal spelats in med videokamera, två samtal per deltagarpar. Totalt omfattar 

materialet drygt 112 inspelade minuter. Inspelningarna gjordes under tidsperioden februari-

mars 2013.  

Resultat och Analys 
Utdragen uppvisar olika situationer ur samtal mellan den boende med demenssjukdom (B) 

och en vårdpersonal (V), som på olika sätt berör berättande. Utdragen är antingen av en mer 

vardaglig eller en mer institutionell karaktär. Berättandet är initierat av antingen vårdpersonal 

eller den boende och är utifrån detta mer eller mindre styrt. Analysen av samtalen har sedan 

gjorts utifrån samtalsanalytiska principer samt positioneringsteoretiska idéer, med fokus på 

deltagarnas kompetens och strategier i de olika samtalssituationerna. 
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Välfungerande samtal där samtalsdeltagarna positioneras som kompetenta 
I det insamlade materialet förekommer det sekvenser där inga påtagliga svårigheter eller 

problemkällor i samtalet förekommer och samtalsdeltagarna positionerar sig själva och 

varandra som kompetenta. Utdrag 1 och 2 exemplifierar hur detta kan te sig i samtalen. 

 

Nedanstående utdrag (1) är ett samtal kring ett av den boendes tidigare arbeten. Utdraget visar 

hur B på eget initiativ berättar för V om ett kundmöte.  

Utdrag 1 

 
01. V: å du tyckte om ditt jobb? 
      (0.6) 
02. B: va sa du ((B lutar sig fram mot V)) 
03. V: tyckte du om ditt jobb?  
04. B: ja O:JA träffa mänch (.) ja hade en (0.4) kund som kom <jä:mt> [te] 
05.    mej 
06. V:                                                                [ja] 
07. B: pastor lilja hette han 
08. V: jah[A] 
09. B:    [ja] han saå de själv (.) att ja e pa:stor sa han 
10. V: ja 
11. B: å de (0.6) å de syntes för han hade ju sån här krage vettu som 
12.    prä:ster har ((B visar med handen på halsen)) 
13. V: a just de 
14. B: ((skrattar))  
15. V: °m:° 
16. B: ja så ä de (0.9) hä:r i l[ive] 
17. V:                          [jo:.] °ska vi se° ((viskar tyst)) 
18. B: °a° 
       (1.9)  
19. V: NAHA och e musik? du: vilken slags musik? tycker du om? (1.5) tycker 
20.    du om all slags musik 
 
I inledningen av sekvensen ställer vårdaren en fråga (rad 1). Den boende hör inte frågan och 

ber om en upprepning av frågan (rad 2). Vårdaren ställer frågan igen (rad 3), den boende 

svarar på frågan och inleder sedan ett berättande relaterat till frågan (rad 4). I det inledande 

berättandet (rad 4) förekommer samtidigt tal i form av en uppbackning från vårdaren, som i 

och med detta positionerar sig som mottagare av historien (rad 5) (Hutchby & Wooffitt, 2008; 

Liddicoat, 2011). Den boende fortsätter sedan sitt berättande med kontinuerliga 

uppbackningar från vårdaren (rad 6-15). Att avsluta ett berättande kan ses som en gemensam 

prestation, och mottagaren av berättandet måste demonstrera sin förståelse för att berättandet 

är avslutat, vilket även måste bekräftas av berättaren själv (Liddicoat, 2011). Den boende 

avslutar berättandet (rad 16), och vårdaren bekräftar att hon har förstått och att berättandet är 

slutfört (rad 17), vilket tydliggörs av den boende (rad 18) och i och med att vårdaren sedan 

ställer en fråga som inte kan relateras till det som precis har berättats (rad 19 och 20).  
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Nedanstående utdrag (2) handlar om den boendes tidigare arbete inom äldrevården. Innan 

historien tar sin början samtalar de kring föreliggande studie, om kameran som finns i 

rummet, och att det som sägs fastnar på film. Utdraget visar hur B på eget initiativ berättar för 

V om en av sina upplevelser som personal inom äldrevården. Historien är vanligt 

förekommande i samtal med B, och förekommer frekvent i liknande form i de två inspelade 

samtalen med den boende. 

Utdrag 2 

 
01. B: ja men d ä ju inget farlit vi har sagt (1.0) näe 
02. V: vi säger ju inga hemliheter 
03. B: näe 
04. V: näe 
       (1.1) 
05. B: o ja (0.7) ja tänkte ju me mitt när du höll på hh (0.6) äldreboendet  
06. V: ↑m:↑ 
07. B: o dä: (0.2) kommer flicka inatt? sa en gubbe 
08. V: ja 
       (1.1) 
09. B: ja vet inte vem du menar sa han <◦ho som e så snäll sa han då◦> 
10. V: m: 
11. B: ja men ja ä no inte så snäll sa ja () jo då han bare ligger o väntar 
12.    på [dej]  
13. V:   ［°ja:°] 
14. B: men di fäster sej vi vissa 
15. V: ja ((V nickar)) 
16. B: o ja försöker o va lite inne hos alle 
       (0.7) 
17. V: ja: 
18. B: vill en ju va om d går 
19. V: ja 
       (0.9) 
20. B: ja har a:ldri vatt sådär 
       (0.8) 
21. V: ja tror du- (.) va (0.3) väldit bra när du jobbade 
22. B: ja: ja ville ju va rättvis o (0.2) o snäll imot dom 
23. V: m: 
       (0.6) 
24. B: ja kunde aldri ryta o skrika som en del gjorde förstå 
25. V: nej 
26. B: kan du fatte hur di kan göre dä (0.7) o svor åt de gjorde di också 
27. V: ja då kanske man har valt fel jobb i sånna fall 
28. B: ja: du 
       (0.5) 
29. V: o borde [jobbat mä nått annat] 
30. B:         [men ja trivdes ju] (0.5) så bra mät så 
31. V: m: 
32. B: FÖST så skötte ja två he- tanter i hemmet 
 
I inledningen av sekvensen avslutas ett tidigare samtalsämne (rad 1-4). Utifrån tidigare samtal 

associerar den boende till sin egen erfarenhet som vårdpersonal inom äldrevården och 

introducerar ett berättande (rad 5). Vårdaren positionerar sig som mottagare för berättelsen i 

och med producerad uppbackning (rad 6). Berättandet fortlöper sedan med kontinuerliga 

uppbackningar från vårdaren (rad 8, 10, 13, 15, 17 och 19), samt en uppbackande och 
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bekräftande tur (rad 21). Dock ger inte vårdaren förväntad respons (rad 25) på föregående 

yttrande (rad 24), vilket den boende tydligt visar (rad 26). Vårdaren ger då utökad respons 

(rad 27) som godtas av den boende (rad 28). I slutet av utdraget (rad 29-31) avslutas 

berättandet gemensamt, och sedan introducerar den boende en ny historia kopplad till den 

föregående (rad 32), en så kallad second story (Liddicoat, 2011). 

 

Ovanstående två utdrag visar hur samtalsdeltagarna tillskriver sig själva och varandra 

kompetens och där båda tar kommunikativt ansvar utifrån aktuell kontext. Exemplen belyser 

tydligt, enligt Davies & Harré (1990) så kallad interaktiv positionering, vilket innebär att 

samtalspartnern positionerar den andra samtalspartnern på ett visst sätt, i detta fall som 

kompetenta (Davies & Harré, 1990).  

Problemkällor som reds ut i samtalet 
 
I det insamlade materialet förekommer det sekvenser där förekommande problemkällor i 

samtalet uppmärksammas och reds ut, vilket görs av antingen den boende, vårdaren eller 

gemensamt. Utdrag 3, 4, 5, 6, 7 och 8 exemplifierar hur detta kan te sig i samtalen. 

 

Nedanstående utdrag (3) handlar om när den boende tog körkort. Innan historien om körkortet 

har de pratat om var vårdaren bor och hur vårdaren tar sig till jobbet. Utdraget visar hur B 

uppmärksammar och genomför en reparation i det egna berättandet. 

Utdrag 3 
 
01. B: åker du cykel eller bil? 
02. V: ja åker buss ((ler)) 
03. B: ff ((förvånad min)) 
04. V: ja har inget körkort 
       (0.8) 
05. B: DÅ VET ja to körkort när ja hade (0.6) ja ja har inte haft ↑körkort 
06.    så länge↑ (0.5) jo d har ja ju föstås ja e ju åttiett år nu (1.2) jo 
07.    ja hade ja- o ja (0.8) o ja (.) undra lite om de inte va för fa:rlit 
08.    o ha körkort [((skrattar))] 
09. V:              [((skrattar))] 
  
Sekvensen inleds med att den boende ställer en fråga till vårdaren (rad 1), som senare följs av 

ett berättande (rad 5-8). Detta skulle kunna ses som att den boende metodiskt introducerar ett 

samtalsämne, för att sedan själv berätta en historia relaterad till ämnet. Fenomenet som 

föregår ett berättande kallas för ”story preface” (Hutchby & Wooffitt, 2008; Liddicoat, 2011). 

I berättandet återfinns en tydlig självinitierad reparation (rad 6). Eftersom förmågan att 

initiera en reparation försämras vid demenssjukdom (Perkins et al., 1998), visar detta på 

bibehållen kommunikativ kompetens hos personen med demenssjukdom. Den boende 
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resonerar sedan kring problemkällan (rad 6 och 7). På grund av den självinitierande 

reparationen och resonerandet blir berättandet begripligt och meningsfullt, och den andra 

samtalsdeltagaren kan förstå och uppskatta historien. Detta kan ses i att berättandet avslutas 

på ett humoristiskt sätt (rad 7 och 8) och att samtalsdeltagarna därefter stämmer in i ett 

gemensamt skratt (rad 8 och 9). 

 

I nedanstående utdrag (4) samtalar de om den boendes barn. Utdraget visar hur B 

uppmärksammar en felaktighet i det som V har sagt och hur B på egen hand korrigerar detta. 

Utdrag 4 

 
01. V: du har ju en dotter å två söner. 
02. B: ja 
03. V: ja 
04. B: nä tre¿ (.) lars (0.3) ulf å dan ((B visar och räknar på fingrarna)) 
05. V: >ja du har [en son till ja just de]< 
06. B:            [dan ifrån halland] 
07. V: >halland just de ja har ju inte< träffat honom ((V petar B på  
       armen)) 
08. B: nähe? 
09. V: nä (.) [så äre ja]  
10. B:        [näe] han han läser ju där nere socin e han har också nen e 
11.    examen. 
 
Sekvensen inleds med att vårdaren producerar ett påstående av känslomässig betydelse för 

den boende (rad 1), vilket är en form av eliciterat berättande (Liddicoat, 2011). Att göra det 

kan vara en strategi för att underlätta berättande för personer med demenssjukdom och 

erbjuda en väg in i samtalet (Hydén & Örulv, 2009). Den boende bekräftar först påståendet 

(rad 2), men korrigerar och reparerar det sedan efter att ha uppmärksammat att det är felaktigt 

(rad 4). Den boende positionerar sig därigenom som en kompetent samtalsdeltagare (Davies 

& Harré, 1990). Vårdaren inser att påståendet är felaktigt, och producerar en bekräftande tur 

som respons till korrigeringen (rad 5), och positionerar därigenom den boende som kompetent 

(Davies & Harré, 1990). Vårdaren ger även en förklaring till sitt felaktiga påstående (rad 7). I 

slutet av sekvensen gör vårdaren ett försök att avsluta ämnet (rad 9), men istället för att 

bekräfta avslutet fortsätter den boende med en så kallad ”second story” (rad 10 och 11). 

 

Nedanstående utdrag (5) handlar om den boendes barnbarn. Utdraget visar hur V 

uppmärksammar en problemkälla i det som B har berättat och hur de sedan tillsammans reder 

ut den. 

Utdrag 5 
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01. B: °nä gud i himmelen° (1.9) °ja:du° (.) tänk dig alle de här ba:rna 
       (0.3) 
02. V: °mM° ((V och B tittar mot fotona)) (0.7) men dom är stora nu va dina 
03.    barnbarn 
       (0.8) 
04. B: ja: den som är i mitten där uppe ((B pekar)) de e väl hans å vad  
05.    blir han e väl femti år ((B tittar mot V)) 
       (1.1) 
06. V: men di- e men ditt barnbarn? 
07. B: ja 
08. V: är väl inte femti (0.6) eller? 
09. B: NÄ [barnbarn nä ()] 
10. V:    [din son är väl femti] 
11. B: han är (0.4) nä:men hur gamla ä h[an då] 
12. V:                                  [va kan] han va dåra kanske: (0.4) 
13.    han skulle kunna va- (.) typ (0.9) trettiårsåldern 
14. B: a: kanske han ä 
       (1.2) 
15. V: då har ju dom [egna barn] 
16. B:               [å så de:] VA? 
17. V: då har ju han egna barn 
       (0.9) 
18. B: de får de snart om de inga har 
19. V: a 
20. B: *mhm* (1.0) å fast ja tycker de roligt me barn 
 
Sekvensen inleds med att den boende introducerar ett nytt ämne (rad 1). Vårdaren positionerar 

sig som mottagare för berättelsen i och med producerad uppbackning (rad 2), men ställer efter 

en kortare paus en följdfråga då respons från den boende uteblir (rad 2). I efterföljande tur 

producerar den boende ett svar på frågan (rad 4 och 5), men vårdaren uppmärksammar en 

problemkälla i vad som just sagts och initierar en reparation genom att ställa flera klargörande 

frågor (rad 6, 8 och 10). Detta kan ses som en strategi att ge den boende fler möjligheter till 

reparation, samt förmildra en potentiellt ansiktshotande situation och låta den boende behålla 

kompetens, vilket beskrivs av Goffman (2003). Som samtalspartner till en person med 

demenssjukdom kan det vara en viktig färdighet för att reda ut problemkällor i samtalet 

(Perkins et al., 1998). Den boende bjuder in vårdaren att hjälpa till att lösa problemkällan (rad 

11), och de resonerar sedan gemensamt fram ett svar (rad 12 -14). Ämnet avslutas sedan 

gemensamt (rad 15-20), och den boende introducerar ett nytt ämne som relaterar till vad de 

just pratat om (rad 20). 

 

Nedanstående utdrag (6) handlar om Bs barnbarn. Under samtalet har V ett papper där det 

finns information om B, bland annat familjemedlemmar. Utdraget visar hur B och V hanterar 

att B inte minns sina barnbarns namn. 

Utdrag 6 

 
01. V: ja barn har ja (0.5) barnbarn har du en hel (.) masser? här ser ja 
02.    (1.9) ((V bläddrar och tittar i papperna)) kommer du ihåg di dina 
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03.    barnbarn.(1.9) de ä ju masser mä (0.3) du [har] 
04. B:                                           [i-] 
       (1.1) 
05. V: °va står° 
       (0.4) 
06. B: lars ulf å dan 
       (0.9) 
07. V: amen de e dina barn 
08. B: ja de mina barn ja 
09. V: dä e barn 
10. B: ja (0.3)  
11. V: ja (.) å sen har du >en två tre fyr fem< (.) sex (1.0) sju (.) 
12.    barnbarn ((V pekar på pappret för varje siffra när hen räknar)) 
13. B: ((suckar)) 
       (0.7) 
14. V: dä va inte dåligt 
15. B: *nähähehehe* 
16. V: ↑va↑ 
       (0.4) 
17. B: nä ändå kommer jag inte ihåg va de heter. (0.3) ((skrattar)) ((B 
18.    tittar ner i V:s papper)) ja har skrivit upp de va, 
19. V: ((V tittar i papprena)) jade jade står här alva: [ni-] 
20. B:                                                  [ALVA] NI:LLA ja (.) 
21.    [gu] va dum ja e 
22. V: [vilma] sara å hanna å frida å [daniel]  
23. B:                               [hanna fri:da] å danne 
24. V: och to to tor (0.8) tycker ja det står 
       (0.3) 
25. B: >va sadu< ((B tittar i V:s papper tillsammans med V)) 
26. V: tor 
       (1.0) 
27. B:                     °ä[h°] 
28. V: ((V pekar i pappret)) [n]ä ja ser inte riktigt va de står där (1.0)  
29. B: °näe° 
30. V: men du har så [(många)] 
31. B:               [är de ja] som har skri:vit så sl[a:rvigt?] 
32. V:                                               [nä: dä nog] vi som har 
33.    skrivit  
34. B: °aha° 
35. V: JA  
       (2.0) 
36. B: °ja just de° 
 
Sekvensen inleds med att vårdaren producerar flera påståenden och en fråga (rad 1-3). Den 

boende svarar inte på frågan utan producerar istället ett kort /i/ (rad 4). Vårdaren börjar då titta 

i sina papper och säger tyst "vad står" för sig själv (rad 5). Den boende producerar ett svar, 

som dock inte besvarar frågan (rad 6), och som efterföljs av ett klargörande påstående från 

vårdaren (rad 7). Påståendet bekräftas sedan gemensamt (rad 8-10). Vårdaren börjar sedan 

utifrån information som återfinns på pappret försöka prompta den boende (rad 11 och 12), 

vilket den boende varken bekräftar eller dementerar på ett tydligt sätt i efterföljande turer (rad 

13-16). Den boende uppmärksammar sedan själv att hen inte kan svara på frågan, skrattar och 

frågar sedan om det inte finns uppskrivet (rad 17 och 18). Personen med demenssjukdom kan 

använda skratt som kompensatorisk strategi vid ordfinnandesvårigheter, vilket kan relateras 
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till medvetenhet om de egna svårigheterna samt fungera som strategi för att avleda 

uppmärksamhet från de egna svårigheterna (Lindholm, 2008). Vårdaren läser då högt ur 

pappret (rad 19, 22 och 24), och den boende upprepar då en del som sägs, samt minns en del 

själv (rad 20 och 23). Den boende säger även "gud va dum ja e" (rad 21), vilket kan tolkas 

som en reflexiv positionering (Davies & Harré, 1990) då den boende positionerar sig själv på 

ett negativt sätt. Någonting i pappret är skrivet otydligt, och vårdaren har svårt att läsa vad det 

står (rad 24). Gemensamt försöker de komma fram till vad det står, men den boende kan inte 

minnas trots att vårdaren kan läsa de första bokstäverna högt (rad 24-29). Sekvensen avslutas 

med att de försöker reda ut varför det är svårläst, och vem som har skrivit pappret från första 

början (rad 31-36). Först försöker den boende ta på sig ansvaret för att ha skrivit slarvigt (rad 

31), men sekvensen avslutas med att vårdaren klargör att det nog är någon ur personalen som 

har skrivit pappret och tar på sig ansvaret (rad 32 och 32). Detta bekräftas sedan gemensamt 

(rad 35 och 36). 

 

I nedanstående utdrag (7) ställer vårdaren frågor till den boende om tidigare intressen. 

Utdraget visar hur B svarar på frågor av skiftande komplexitet. 

Utdrag 7  

 
01. V: men va tyckte du om när du va (0.5) yngre (0.8) i ditt liv 
       (1.7) 
02. B: ja: hh 
03. V: du har ju har du spelat musik nåns ting du har ju byggt fioler 
04.    (1.5) [har du spelat fioler] 
05. B:       [JA:::JA] ja har byggt nåra stycken °ja ha byggt ett trettital° 
       (0.5) 
06. V: ja: (0.2) trettital oj  
07. B: °mm° 
       (0.6) 
08. V: men har du spelat fiol? 
09. B: ((B smackar)) (0.5) ja lite grann men ja har ju aldrig vart nån 
10.    (2.0) nån mästare 
11. V: na [kej] 
12. B:    [så] ja ha kunnat roa folk mest inte 
13. V: naå 
14. B: utan ja har väl spelat mest (0.6) ↑för me själv↑ 
       (0.5) 
15. V: ↑°ja:°↑ (1.2) å va jo jobbaru va har du jobbat mä? 
 
Sekvensen inleds med att vårdaren ställer en fråga (rad 1), som den boende efter en längre 

paus börjar svara på (rad 2). Den boende gör en hörbar utandning (rad 2) och vårdaren tar då 

turen och ställer en mer specifik följdfråga, som dock innehåller två frågor och ett påstående 

(rad 3). Den boende bekräftar påståendet men svarar inte på någon av frågorna (rad 5). 

Personer med demenssjukdom kan ha svårt att uppfatta och förstå komplexa yttranden (Hedge 
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& Free, 2011; Lindholm, 2010), vilket speglas tydligt i utdraget där följdfrågan är av en mer 

komplex grammatisk struktur och den boende har svårt att ge adekvat respons på frågan. 

Vårdaren ger sedan adekvat respons på vad den boende berättat (rad 6), men går snabbt vidare 

med att ställa en av frågorna igen (rad 8). Den boende producerar då ett adekvat svar på 

frågan (rad 9 och 10), och vårdaren positionerar sig som lyssnare genom en uppbackning i 

efterföljande tur (rad 11). Frågan vårdaren ställer (rad 8) är av en lägre grammatisk 

komplexitet, och den boende kan då producera ett adekvat svar (rad 9 och 10). Berättandet 

fortsätter i tre turer (rad 12-14). Den boende avslutar sitt berättande (rad 14), vilket kan ses då 

den boende inte återtar turen efter vårdarens respons (rad 15). Istället återfinns i slutet av 

sekvensen en paus varvid vårdaren fortsätter med en ny fråga (rad 15). 

Problemkällor som inte reds ut utan överges. 
I det insamlade materialet förekommer sekvenser där problemkällor uppmärksammas men 

inte reds ut och istället överges. Utdrag 9, 10, 11 och 12 exemplifierar hur detta kan te sig i 

samtalen. 

 

Nedanstående utdrag (8) handlar om den boendes tidigare resor och flygupplevelser. Innan 

historien om resan har de pratat om att den boende har släktingar som bor utomlands. I 

utdraget vill B berätta om en tidigare resa men kan inte minnas viktiga detaljer, och kommer 

därför inte vidare i sitt berättande. Utdraget visar hur B och V tillsammans hanterar detta. 

Utdrag 8  

 
01. V: ja (.) har du varit å hälsat på [dom] nån gång? 
02. B:                             [näe] ((B skakar på huvudet)) de har 
03.    ja aldri vatt ja törs inte ge mig ut ((skrattar)) 
04. V: ((ler)) är du rädd för o flygA 
05. B: na: (0.5) men de har ja ju fast var farao var ja då då? (1.7) <var 
06.    va ja när ja flög då> (1.0) a: ja har flugi en gång vet ja 
07. V: ja: [((skrattar))] 
08. B:     [o ja va livrädd] vet du (la få mer) ((skrattar)) 
09. V: ja: ((skrattar)) men du tog dej hem [också]     
10. B:                                     [ja: a då] [(.) dä jorde ja ju] 
11. V:                                                [ja de va ju tur] 
       (0.5)  
12. B: men var sjutton var ja då? (1.6) [ja] 
13. V:                             [var] d nått varmt ställe eller 
14. B: nja a: 
       (1.0) 
15. V: ja a 
16. B: men vem [var ja ja åkte] väl inte ensam i alla fall? 
17. V:         [ () ] 
       (0.3) 
18. V: nä dä får vi hoppas  
       (0.6) 
19. B: va ((B tittar på V)) 
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20. V: nä där får vi hoppas att du inte [behövde göra] 
21. B:                                  [nä] (0.9) ↓nä ja vette fasiken var 
22.    ja va↓ men 
23. V: nä 
24. B: ja i varje fall har ja vatt ute o åkt lite 
25. V: ja: 
       (0.5) 
26. B: o dä ä ju tur de 
27. V: °hja:° 
28. B: att en kan göra nått 
29. V: ja 
30. B: o du jobbar ändå till sju ikväll 
 
Sekvensen inleds med att vårdaren ställer en fråga (rad 1), som den boende sedan svarar på 

(rad 2 och 3). Vårdaren ställer sedan en följdfråga (rad 4), som den boende svarar på och 

sedan börjar fundera och resonera kring då hen inte minns detaljer men vill berätta kring 

händelsen (rad 5 och 6). Berättande uppkommer alltid i någon slags interaktionell kontext och 

återfinns i sedvanlig turtagningsinteraktion (Hutchby & Wooffitt, 2008; Liddicoat, 2011). I 

detta fall introduceras ämnet för berättandet av den boende själv som har påmints om något 

under föregående samtalsämne, vilket är en form av associerat berättande (Liddicoat, 2011). 

Gemensamt försöker de sedan reda ut detaljerna kring händelsen den boende vill berätta kring 

(rad 5-22). Den boende försöker prompta och påminna sig själv (rad 8, 12 och 16) och 

vårdaren försöker ställa hjälpande frågor (rad 9 och 13). Den boende kommer själv fram till 

att hen inte kan minnas detaljerna (rad 21 och 22) som bekräftas av vårdaren (rad 23), och 

avslutar sedan med ett påstående som styrker den egna kompetensen (rad 24). Situationen kan 

antas bli mindre ansiktshotande för den boende i och med att hen själv får komma fram till att 

hen inte minns detaljerna. Den boende tillåts att resonera och vara en aktiv samtalsdeltagare 

och innehar därigenom den strategiska dimensionen av samtalet (Linell, 2011b) trots 

svårigheter att minnas. Vårdaren erkänner den boendes påstående och därmed kompetens (rad 

25). Sekvensen avslutas sedan med att den boende visar på viss maktlöshet (rad 26 och 28), 

för att sedan ställa en fråga utan relevans för ämnet som just avhandlats och skiftar därmed 

fokus till vårdaren (rad 30). 

 

Nedanstående utdrag (9) handlar om namnet på en katt som B har haft. Utdraget visar hur B 

inte kan svara på frågan om vad katten hette, och hur detta hanteras av B och V. 

Utdrag 9 

 
01. V: hade ni nåra husdjur? 
       (1.5) 
02. B: nä:e (0.7) vi hade väl en katt 
03. V: katt (1.5) va hette den då 
       (1.7) ((dörren öppnas)) 
04. B: °ja: va hette den° ((B tittar mot dörren)) (3.3) de e nog dej de vill 
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05.    tala me ((V vänder sig mot dörren)) 
06. V: °e e e ja ja fi fi-° ((V pekar mot kameran)) katt va hette den saru 
       (1.2)((dörren stängs)) 
07. B: ja va hette katten ((B kliar sig i pannan och skrattar))  
       (3.7) 
08. V: dä inte så (.) viktigt  
       (3.4) 
09. B: °annat har ja glömt bort dä° 
       (.) 
10. V: nä dä inte så lätt °å komma ihåg allt° 
 
I inledningen av sekvensen ställs en fråga av vårdaren (rad 1). Den boende svarar på frågan 

men ändrar svaret efter en kortare paus (rad 2). Vårdaren ställer då en följdfråga (rad 3). Efter 

frågan uppkommer en längre paus, dessutom öppnas dörren in till rummet av någon utifrån. 

Den boende försöker komma på svaret på frågan genom att prompta sig själv med en 

självresonerande fråga, samt uppmärksammar vårdaren på att någon har öppnat dörren (rad 4 

och 5). Vårdaren vänder sig till personen som kommit in och förklarar att de är upptagna, 

samt upprepar frågan igen (rad 6). Den boende försöker återigen prompta sig själv med en 

självresonerande fråga (rad 7), som liknar den tidigare (rad 4). Vårdaren menar i efterföljande 

tur att informationen som efterfrågas inte är så viktig (rad 8). Den boende säger att hen inte 

kan komma på svaret (rad 9), varvid vårdaren bekräftar men förmildrar responsen av att den 

boende inte kommer ihåg (rad 10). Fenomenet med förmildrad respons skulle kunna vara en 

form av äldreriktat tal, för att undvika ansiktshotande situationer. Genomgående i utdraget 

märks den boendes försämrade timing i turtagning. En försämrad turtagningstiming kan bero 

på de kognitiva nedsättningar som ofta återfinns hos personer med demenssjukdom, vilket kan 

märkas genom att personen tar en mer passiv samtalsroll på grund av svårigheter med att 

producera en tur tillräckligt snabbt (Perkins et al., 1998). 
 

Nedanstående utdrag (10) handlar om Bs föräldrar och när de dog. Utdraget visar hur B inte 

kan relatera till att föräldrarna skulle vara döda och hur detta hanteras av V. 

Utdrag 10  

 
01. V: <kommeru> ihåg när dom dog dina föräldrar, 
       (1.0) 
02. B: m:nja dom e (1.1) vänta få se e dom döa? förresten. (1.7) °nae° 
03. V: jomen dä ä dom no, 
04. B: tror du dä? ((B tittar förvånat mot V)) 
05. V: ja du ä ↑>ganska gammal< själv↑ 
       (1.2) 
06. B: ja:å 
       (0.9) 
07. V: men vi kan <hoppa över> den fråg[an]. 
08. B:                                 [ja] 
09. V: men du sys syskon har du några syskon? 
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Sekvensen inleds med att vårdaren ställer en fråga (rad1). Den boende försöker initialt svara 

på frågan men ställer efter en kort paus en motfråga till sig själv som ifrågasätter det som 

vårdaren har frågat. Efter en längre paus svarar den boende på den egna frågan (rad 2). En 

lång paus kan enligt Perkins et al. (1998) uppkomma till följd av kognitiva nedsättningar som 

återfinns hos personer med demenssjukdom. Vårdaren håller i turen efter fast vid att frågan är 

korrekt med ett påstående som bekräftar detta (rad 3). Den boende ställer sedan en motfråga 

till vårdaren för att kontrollera att vårdaren är säker på sin sak (rad 4). Vårdaren försöker då 

prompta den boende att själv resonera fram till varför den egna hållpunkten är korrekt med ett 

påstående (rad 5). Den boende instämmer i påståendet men verkar fortfarande tveksam (rad 

6). Vårdaren lämnar då samtalsämnet (rad 7) och fortsätter med en annan fråga (rad 9). Detta 

skulle kunna ses som en strategi från vårdaren att undvika en potentiellt ansiktshotande 

situation (Brown & Levinson, 1987; Goffman, 2003), men skulle även kunna ses som en form 

av malign positionering (Kitwood, 1997). När vårdaren väljer att gå vidare med ett nytt ämne 

positioneras den boende som icke-kompetent när hen inte ges utrymme att på egen hand 

komma ihåg och besluta när ämnet, som är väldigt personligt för den boende, är 

slutdiskuterat. 

 

Nedanstående utdrag (11) handlar likt tidigare utdrag (8) om den boendes tidigare intressen. 

Utdraget visar hur V och B inte pratar om samma sak och hur detta inte heller 

uppmärksammas. 

Utdrag 11 

 
01. B: [ja] de va bilsemest[er] ((V tittar i papperna)) 
02. V: [ja]                 [ja] (2.0) och mu musik ((V vänder sig mot B))  
03.    (1.4) >det förstår ja att du tycker om fiol< (.) ((V spelar  
04.    luftfiol)) du bygger ju [fioler] 
05. B:                         [JA:] (0.7) °ja spelar väl lite fiol° 
06. V: ja¿ ((V antecknar)) 
       (2.1) 
07. B: ja va väl ingen framstående o musiker inte (2.9) ja spelat ti  
08.    husbehov ((V antecknar)) 
       (0.9) 
09. V: njA (3.5) °BYGGT (.) fioler skriver ja här° ((V antecknar))(1.2) ↑ä:↑ 
10.    (2.1) är de nån speciell musiksort du tycker om förutom fiol. 
11. B: e: naej de e de inte (.) ja tycker ju om folkmusik [eftersom ja] 
12. V:                                                    [folkmusik] (1.1) 
13.    äre ju mycke fiol i ju ((V antecknar)) 
14. B: mm 
 
Sekvensen inleds med att ett tidigare ämne avslutas av den boende (rad 1). Vårdaren backar 

upp avslutet med samtida uppbackningar (rad 2), och efter en längre paus introducerar 

vårdaren ett nytt ämne som förstärks med en gest (rad 2) och producerar ytterligare ett 
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påstående (rad 4). Den boende ger respons på gesten, och inte på det specifika som vårdaren 

har sagt (rad 5). Vårdaren uppmärksammar inte detta utan ger respons och positionerar sig 

som lyssnare (rad 6). Den boende fortsätter sitt berättande (rad 7 och 8). Efter en paus 

producerar vårdaren en bekräftelse (rad 9), och producerar ett sammanfattande påstående som 

bygger på den egna frågan i början av sekvensen, snarare än på vad den boende har berättat 

(rad 9). Utmärkande för samtal av institutionell karaktär är att en av samtalsdeltagarna 

orienterar sig mot en uppgift, ett mål eller identitet som kan relateras till aktuell institutionell 

miljö (Liddicoat, 2011), vilket i sekvensen tydligt illustreras av att vårdaren inte 

uppmärksammar viktiga detaljer i vad den boende säger utan istället orienterar sig mot den 

egna frågan. Den boende uppmärksammar inte detta trots att utrymme finns att ta turen i de 

pauser som förekommer (rad 9) och är en passiv samtalsdeltagare, vilket enligt Perkins et al. 

(1998) kan bero på kognitiva nedsättningar till följd av demenssjukdomen. Vårdaren ställer 

sedan en följdfråga (rad 9 och 10), som den boende börjar svara på (rad 11). Överlappande tal 

uppstår och vårdaren tar turen innan den boende har berättat klart och drar en egen slutsats 

(rad 12 och 13). Den boende gör inget försök till att ta tillbaka turen utan producerar en 

uppbackning (rad 14).  

Diskussion 

Sammanfattande diskussion 
Förmågan att producera meningsfullt tal hos en person med demenssjukdom påverkas inte 

bara av underliggande kognitiva nedsättningar utan även av interaktionen (Perkins et al., 

1998). Detta kan härledas till Sacks et al. (1974) att samtal är en gemensam bedrift, och att 

alla samtalsdeltagare är ansvariga för samtalets framgångar och misslyckanden. Av denna 

anledning analyserades sekvenser med kommunikation både utan och med problemkällor, 

samt problemkällors förekomst och hur de hanterades av samtalsdeltagarna. Trots att en 

person med demenssjukdom har en kognitiv nedsättning (Kitwood, 1997; Mahendra & 

Hopper, 2012; Marcusson et al., 2011; Perkins., et al 1998; Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2008) förefaller detta inte vara den enda orsaken till varför och hur problemkällor 

uppstår i kommunikationen.  

 

Ett berättande kan underlättas av att personen med demenssjukdom har en personlig koppling 

till ämnet. Ett återberättande av självbiografiska historier kan vara ett sätt att upprätthålla 

identitet (Hydèn & Örulv, 2009). I studien finns exempel på när den boende själv tar initiativ 

till berättandet, och då är ämnet ofta av självbiografisk karaktär och engagerande för den 
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boende. Det förekommer även former av inlärt berättande, där historiens struktur verkar vara 

förutbestämd och dess förekomst är frekvent i de inspelade samtalen. Att den boende själv 

initierar ett berättande är dock inte den avgörande faktorn för huruvida problemkällor 

uppkommer eller ej. Vad som i föreliggande studie i många fall har varit av betydelse är vad 

berättande handlar om, och vad den boende har för relation till ämnet. Det finns även exempel 

på hur vårdaren introducerar ett ämne som den boende har en nära relation till, och att det kan 

underlätta berättandet för den boende. Exempel kan ses i utdrag 1-4.  

 

I utdragen där inga större problemkällor förekommer tillskrivs personen med demens 

kommunikativ kompetens, då den boende under berättandet backas upp av samtalspartnern 

som tydligt positionerar sig själv som mottagare av berättandet. Dock finns exempel på när 

vårdaren inte ger adekvat respons på vad den boende precis har berättat, och hur det kan 

uppmärksammas av den boende. Att vårdaren inte ger den respons som förväntas kan bero på 

samtalets institutionella karaktär, och att vårdaren många gånger tidigare har hört samma 

berättelse eller redan har information om vad den boende vill berätta. 

 

De problemkällor som i materialet har lyfts fram reds oftast ut av någon av samtalsdeltagarna 

genom användning av olika strategier. Dock finns det även exempel där problemkällor inte 

uppmärksammas eller reds ut. Att problemkällor inte reds ut kan vara en följd av att en 

reparation på något sätt för personen med demenssjukdom skulle innebära en ansiktshotande 

situation, vilket Brown och Levinson (1987) och Goffman (2003) beskriver som en strävan 

efter att undvika ansiktshotande situationer. Har personen med demenssjukdom medvetenhet 

om sina egna svårigheter, kan ett undvikande av att reda ut en problemkälla vara en strategi 

för att dölja de egna svårigheterna och därigenom undvika en ansiktshotande situation 

(Perkins et al., 1998). Detta illustreras i utdrag 8-11.  

 

En annan orsak till att problemkällor inte reds ut kan vara att samtalet har en mer institutionell 

karaktär, och att samtalspartnern till personen med demenssjukdom i samtalet orienterar sig 

mot en specifik uppgift och har begränsat med tid. Samtalspartnern har ofta tagit en mer 

styrande roll i samtalet, och mindre tid och utrymme har lämnats åt den boende. Detta kan 

tydligast ses i utdrag 11, där varken vårdaren eller den boende uppmärksammar eller reder ut 

att de talar om olika saker. I utdragen finns även exempel på andra strategier för att avleda 

uppmärksamhet från de egna svårigheterna, till exempel genom att skratta. 
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I de fall där problemkällan beror på kognitiva nedsättningar hos personen med 

demenssjukdom är samtalsdeltagarnas strategier viktiga. Därför är det viktigt att även ha 

analyserat sekvenser där kommunikationen har fungerat väl och situationer där problemkällor 

har retts ut av samtalsdeltagarna. På så sätt kan samtalspartnern bli mer medveten om 

fungerande strategier hos personen med demenssjukdom, och hur de kan stärkas genom att 

den egna kommunikationen anpassas. Vet samtalspartnern även hur personen hanterar de 

egna svårigheterna och om kompensatoriska strategier används, kan det innebära en ökad 

medvetenhet om när svårigheter föreligger och om de bör uppmärksammas eller ej. 

 

Dock är inte alltid en fungerande kommunikation synonymt med en bra kommunikation. 

Medvetenheten om att en av samtalsdeltagarna har en demenssjukdom kan påverka hur 

samtalsdeltagarna positionerar sig själva och andra (Davies & Harré, 1990; Kitwood, 1997), 

och en risk föreligger för så kallad malign och/eller negativ positionering (Kitwood, 1997; 

Sabat, 2006). En variant av den maligna positioneringen återfinns i redovisat material, och 

exemplifieras i utdrag 10. Vårdaren väljer i utdraget att gå vidare till en annan fråga när den 

boende inte kan minnas att föräldrarna är döda. Denna typ av malign positionering skulle 

kunna ses som en form av underminering av den demenssjukas person, när den boende inte 

själv får ta beslutet att de har pratat färdigt om ett så pass viktigt och känslomässigt ämne. 

 

Föreliggande studie belyser hur problemkällor hanteras och hur samtalsdeltagarna 

positionerar sig själva och varandra i vardagligt förekommande samtal, vilket ger studien en 

hög klinisk validitet då verkliga situationer har analyserats. Då en demenssjukdom kan yttra 

sig på olika sätt hos varje enskild individ, ger föreliggande studie kunskap om styrkor och 

sammanbrott i kommunikationen för varje enskilt deltagarpar, kunskap som för dem kan 

komma till stor nytta i den vardagliga kommunikationen på vårdboendet. 

Metoddiskussion 
CA är en bra kvalitativ metod för att kartlägga styrkor och sammanbrott i kommunikation 

med personer med demenssjukdom. Utifrån föreliggande studie kan inga generella slutsatser 

dras, dock kan CA bidra till individuellt utformade anpassningar. CA kan därför vara ett 

viktigt verktyg för att skräddarsy strategier för att underlätta kommunikation med viktiga 

samtalspartners.  

 

Att den vårdpersonal som har medverkat i studien har förändrat sitt sätt att kommunicera med 

deltagande med demenssjukdom på grund av att de har filmats och varit medvetna om 
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studiens syfte, går inte att utesluta. Dock finns det inte något i det inspelade materialet som 

tyder på detta. 

 

Till följd av demenssjukdomen och en nedsatt kognitiv förmåga förelåg en risk att personerna 

med demenssjukdom inte till fullo förstod vad ett samtycke till att deltaga i studien innebar. 

Dock har risken för detta försökt minimerats genom att författarna och vårdpersonalen vid 

behov givit upprepad information till personerna med demenssjukdom om studien och varför 

de skulle filmas. 

 

Att samtalen i studien är inspelade med videokamera skulle kunna ha påverkat 

samtalsdeltagarna, då kameran är ett främmande objekt i den annars för samtalsdeltagarna 

välbekanta miljön. I några av inspelningarna frågar personen med demenssjukdom om vad 

kameran är för något och varför den står i deras rum. Detta förefaller emellertid inte skapat 

oro hos samtalsdeltagarna då ämnet har avhandlats utan svårigheter och att de sedan har börjat 

prata om annat. Att personerna med demenssjukdom nämner kameran anser författarna vara 

naturligt och en adekvat respons då kameran är ett föremål som vanligen inte finns i rummet. 

 

När studien inleddes var tanken att även samtal där anhöriga samtalar med personen med 

demenssjukdom skulle spelas in. Detta för att kunna visa på eventuella skillnader i 

kommunikationen och samtalsstrategier i dessa samtal gentemot samtal där personen med 

demenssjukdom samtalar med vårdpersonal. Av olika anledningar var det dock svårt att 

rekrytera anhöriga till studien varför detta sedan fick uteslutas. 

Slutsatser 
En slutsats som kan dras är att de kommunikativa styrkor och sammanbrott som kan 

kartläggas och analyseras med hjälp CA kan ligga till grund för insatser med syfte att 

underlätta och förbättra kommunikation mellan deltagande samtalspar där en samtalspartner 

har en demenssjukdom. Föreliggande studie analyserar samtal utifrån samtliga 

samtalsdeltagares perspektiv, och visar därigenom att kommunikation är ett gemensamt 

ansvar, samt orsaken till att något inte fungerar ofta kan ledas till båda samtalsdeltagarna. Hur 

problemkällor hanteras påverkar hur samtalsdeltagarna tillskriver sig själva och varandra 

kompetens, samt hur de positionerar sig själva och varandra i samtalet. Det finns i redovisat 

resultat exempel som visar både på situationer där samtalsdeltagarna positionerar sig själva 

och varandra som kompetenta, samt en situation där malign positionering förekommer. 

Studien visar att samtliga samtalsdeltagare använder sig av samtalsstrategier när 
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problemkällor uppstår, men även att problemkällor i samtalet ibland ignoreras. I de fall där 

sammanbrott och problemkällor i kommunikationen beror på kognitiva nedsättningar hos 

personen med demenssjukdom är strategierna hos samtalspartnern till personen med 

demenssjukdom viktiga. Vidare dras slutsatsen att det därför är av värde att involvera andra 

viktiga samtalspartners, som anhöriga, i ett led att stötta och underlätta kommunikation för 

personer med demenssjukdom. 

Framtida forskning 
Trots att demenssjukdomar är progredierande sjukdomar som innebär att förmågor inte kan 

återfås, bör det dock aktivt strävas efter att bibehålla existerande förmågor och arbeta med de 

förutsättningar som finns för att den kommunikativa situationen ska bli så bra som möjligt. 

Detta är ett område som kan beforskas ytterligare, framförallt i vardagligt förekommande 

interaktion med viktiga samtalspartners som familj och anhöriga.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Information och samtycke till enhetschef 
Logopedprogrammet, Linköpings Universitet Linköping  
 
Hej! 
 
Vi heter Johanna Erhardsdotter och Lovisa Ekelund och läser sista året på 
logopedprogrammet vid Linköpings Universitet. Under vårterminen skriver vi vårt 
examensarbete som redovisas i en magisteruppsats på 30 högskolepoäng. I vår uppsats 
kommer vi att genomföra en studie, vars syfte att kartlägga samtalsstrategier i interaktion 
mellan en person med en känd demenssjukdom och boendepersonal/anhörig. Vi undersöker 
detta för att kartlägga om det i samtalet görs anpassningar för att underlätta 
kommunikationen, och hur de ter sig i samtalet. Detta kan i förlängningen ge ökad kunskap 
om välfungerande respektive mindre välfungerande samtalsstrategier. 
 
Ett deltagande i vår studie skulle för er innebära att vi spelar in ett samtal mellan boende och 
en personal, samt spelar in ytterligare ett samtal mellan samma boende och en anhörig. 
Inspelningen bör ske i ett för deltagarna så naturligt sammanhang som möjligt, varför vi inte 
kommer att närvara under inspelningstillfället. Eftersom vi vill studera en så naturlig 
kommunikation som möjligt kan inspelningen lämpligen ske i er ordinarie verksamhet. Vi 
kommer att ansvara för bild- och ljudinspelningsutrustning, samt för iordningställande av 
dessa innan inspelning. Inspelningen kommer uppskattningsvis att ta ca 30 minuter, och ske 
på den boendes avdelning. För en god kvalitet på inspelningsmaterialet, samt bevarande av 
anonymitet för icke-deltagande boende och icke-deltagande personal, bör inspelningen ske i 
ett rum där endast deltagarna i studien befinner sig. 
 
Deltagarkriterier för personal är: 

- att vederbörande har svenska som modersmål. 
 

Deltagarkriterier för boende är: 
- att vederbörande har en känd demenssjukdom. 
- att vederbörande har svenska som modersmål. 

 
Deltagarkriterier för anhörig är: 

- att vederbörande har svenska som modersmål. 
 
Resultaten kommer att presenteras utifrån identifierade samtalsfenomen. Bortsett från 
grupptillhörighet (person med demenssjukdom, personal, anhörig) kommer inga andra 
deltagaruppgifter att samlas in. Det som kommer framgå i resultatet är att verksamheten ligger 
någonstans i södra Sverige. Medverkan i studien är frivillig, och kan när som helst avbrytas. 
Om ni väljer att avbryta er medverkan kan redan insamlat material komma att användas i 
studien. Materialet kommer att arkiveras på enheten för logopedi vid Linköpings Universitet i 
minst fem år, och kan även komma att användas i framtida forskning. Den färdiga uppsatsen 
kommer att redovisas vid ett seminarium samt publiceras och finnas tillgänglig på internet via 
uppsatsdatabasen e-press. 
 
Ert godkännande till medverkan i studien innebär: 
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- att ert äldreboende godkänns att delta i studien. 
- att vi får komma till er verksamhet för inspelning av samtal med boende, personal och 

anhöriga vilka själva även har godkänt ett deltagande i studien.  
 
Ni får gärna kontakta oss vid eventuella frågor. 
Med vänliga hälsningar 
Lovisa Ekelund och Johanna Erhardsdotter 
Mail: Lovisa : xxx@student.liu.se, Johanna: xxx@student.liu.se 
Telefon: Lovisa: xxx-xxx xx, Johanna: xxx-xxx xx 
 
Handledare: Christina Samuelsson, leg. logoped och docent i logopedi.  
Mail: xxx@xx 
Telefon: xxx-xxx xx 
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Undertecknad har tagit del av informationen ovan och ger sitt godkännande till att 
verksamheten deltar i studien ”Äldreriktat tal i interaktion med personer med demens”, 
samt att inspelningar görs i ljud- och bildform. 

 
……………………………….. 
Ort och datum 
 
……………………………….. 
Äldreboendets namn 
 
……………………………….. 
Underskrift 
 
……………………………….. 
Namnförtydligande
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Bilaga 2. Information och samtyckesbrev till person med demenssjukdom 

 
Hej! 
Vi heter Johanna och Lovisa, och är studenter från Linköpings 
Universitet. Vi går sista året på logopedutbildningen och ska skriva en 
uppsats. Vår uppsats handlar om hur människor samtalar med 
varandra. Vi hoppas att vår uppsats kan ge ökad kunskap om hur man 
kan samtala och kommunicera med varandra när en av 
samtalsdeltagarna har en demenssjukdom. 
Om du vill vara med i vår studie kommer du att bli filmad när du 
samtalar med en i personalen på ditt boende. Du kommer också bli 
filmad när du och en anhörig samtalar. Vi kommer inte att vara med 
under tiden samtalen filmas. Vi kommer att titta på hur ni samtalar 
med varandra genom att titta på filmerna. Om du vill att någon del av 
filmen som du är med i inte ska analyseras ordnar vi det. De som läser 
uppsatsen kommer inte att kunna veta att du är med i uppsatsen.  
Om du inte vill vara med i studien behöver du inte det. Om du vill 
vara med men ångrar dig, kan du när som helst säga att du inte vill 
vara med längre. Det inspelade materialet kan komma att användas i 
framtida forskning. 
Om du vill vara med i studien underteckna vänligen medföljande 
samtyckesbrev. 
 
Vi svarar väldigt gärna på frågor om du undrar något. 
Med Vänlig Hälsning 
Johanna Erhardsdotter och Lovisa Ekelund 
 
Mail: 
xxx@student.liu.se 
xxx@student.liu.se 
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Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att 
medverka i studien ” Äldreriktat tal i interaktion med personer med 
demens”. 
 
 
………………………….. 
Ort & datum 

 

………………………….. 
Underskrift     
 
…………………………..  
Namnförtydligande 



 

 
 

42 

 

Bilaga 3. Information och samtyckesbrev till personal 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Linköpings Universitet som heter Lovisa Ekelund och Johanna 
Erhardsdotter. Vi går sista året på logopedutbildningen och under våren ska vi skriva en 
magisteruppsats. I vår uppsats ska vi undersöka interaktionen (samtal och samspel) hos 
personer med känd demenssjukdom och personer i hans/hennes omgivning. 
 
Vi kommer att undersöka interaktionen mellan er och en person med demens i en vardaglig 
situation. Denna situation kommer att videofilmas för att vi i efterhand ska kunna analysera 
interaktionen. Inspelningen bör ske i ett för er så naturligt sammanhang som möjligt, varför vi 
ej kommer att närvara under inspelningstillfället. 
 
Vi kommer att besöka er verksamhet i januari eller februari 2013, och vi kommer i samråd 
med enhetsansvarig och er i personalen bestämma mer precis när vi besöker er för att filma, så 
att det passar er i verksamheten. Varje tillfälle kommer att filmas i uppskattningsvis ca 30 
minuter. 
 
För att du som personal ska kunna delta i studien är kriteriet att du har svenska som 
modersmål. Ett godkännande till medverkan i studien innebär: 

- att du deltar i studien. 
- att vi får spela in med ljud- och bildupptagning när du samtalar med en boende i en för er 
så naturlig situation som möjligt. 
 

Resultaten kommer att presenteras utifrån identifierade interaktionsfenomen. Bortsett från 
grupptillhörighet (personal) kommer inga andra deltagaruppgifter att samlas in. Det som 
kommer framgå i resultatet är att verksamheten ligger någonstans i södra Sverige. Deltagandet 
i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Insamlad data kommer att sparas på 
enheten för logopedi vid Linköpings Universitet i minst fem år. Data kan komma att användas 
i framtida forskning. 
 
Om ni ger samtycke till att deltaga i studien vänligen underteckna bifogat samtyckesbrev. 
Ni får gärna kontakta oss vid eventuella frågor. 
 
Med vänliga hälsningar 
Lovisa Ekelund och Johanna Erhardsdotter 
Mail: Lovisa : xxx@student.liu.se, Johanna : xxx@student.liu.se 
Telefon: Lovisa: xxx-xxx xx, Johanna: xxx-xxx xx 
Handledare: Christina Samuelsson, leg. logoped och docent i logopedi. 
Mail: xxx@xxx 
Telefon: xxx-xxx xx 
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Informerat samtycke från personal 
Jag som personal vid det särskilda äldreboendet för personer med demens vill medverka i 
studien ”Äldreriktat tal i interaktion med personer med demens”, där jag i en vardaglig 
situation kommer att filmas i interaktion med en person som har känd demens. Filmen 
kommer efter inspelning analyseras. Insamlad data kommer att sparas på enheten för logopedi 
vid Linköpings Universitet i minst fem år. Data kan komma att användas i framtida forskning. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 
Undertecknad har tagit del av informationen ovan och ger sitt godkännande till att delta i 
studien, samt att inspelningar görs i ljud- och bildform. 
 
……………………………….. 
Ort och datum 
 
……………………………….. 
Äldreboendets namn 
 
……………………………….. 
Underskrift 
 
……………………………….. 
Namnförtydligande 
 



 

 
 

44 

Bilaga 4. Transkriptionsnyckel 
 
Transkriptionsnyckeln baseras på: 

Hutchby, I. & Wooffitt,  R. (2008). Conversation analysis. (2nd ed.). Cambridge: Polity Press. 

Norrby, C. (2004). Samtalsanalys: så gör vi när vi pratar med varandra. (2. rev. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

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

(0.6) Siffror inom parentes markerar paus mätt med tiondels sekund. 

[   ] Hakparentes visar början och slut av överlappande tal. 

(hej) Ord inom parentes anger osäker transkription. 

(     ) Tom parentes markerar ett avsnitt i transkriptionen som inte går att transkribera. 

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

  kommentar från transkriberaren. 

hh Utandning. 

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

  ytterligare förlängning. 

ºhejº Cirklar anger att ett stycke uttalas tystare än omgivande tal.  

HEJ Versaler anger att ett stycke uttalas starkare än omgivande tal. 

hej Understrukna partier markerar emfatiskt tryck. 

< hej > Långsammare tempo än omgivande tal. 

> hej < Snabbare tempo an omgivande tal. 

*hej* Asterisk anger att någonting sägs med skrattande röst. 

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

↑↓ Pilar markerar tydligt stigande eller fallande grundton. De placeras vid stavelsen 

  före grundtonsförändringen.  

, Kommatecken markerar fortsättande intonation. 

? Frågetecken visar stigande grundton genom en hel sats, så kallad frågeintonation. 

 

 


