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Collaborative Construction of Understanding in Conversation Involving People 

Suffering from Dementia 

Abstract 
Dementia may cause difficulties in communicating. People suffering from dementia are 

therefore often described as being unable to take part in meaningful conversation. The 

responsibility to create understanding in a conversation is shared by all participants. By means 

of different strategies, participants in conversation can construct understanding through 

collaboration. How these strategies are utilized in conversation where one or more of the 

participants suffer from dementia is relatively unknown. The purpose of the present study was 

therefore to investigate a number of strategies that people suffering from dementia and their 

conversational partners use to collaboratively create understanding in a conversation. Four (4) 

participants with dementia and three (3) relatives were recruited. Five everyday conversations 

were recorded. The collected material consisted of 3 hours and 57 minutes. The material was 

transcribed and analyzed according to conversation analytic-principles. The phenomena that 

were identified were divided into three categories; co-constructions that constitute a 

syntactical unit, clarification requests and candidate understandings. In co-constructions that 

constitute a syntactical unit it was more common that the person without dementia contributed 

with a second utterance like a completion. There were, however, a few examples of how two 

participants with dementia performed the second utterance in co-constructions that constitute 

a syntactical unit. Clarification requests and candidate understandings were more common 

than co-constructions that constitute a syntactical unit. The most commonly used strategy was 

that the person without dementia asked for a clarification request or a candidate understanding 

of an utterance from a person suffering from dementia. Two of the participants suffering from 

dementia also used these strategies on numerous occasions. Strategies that have been shown 

to be used in conversation between people without communicative difficulties have in the 

present study also been shown to occur in conversation where one or more of the participants 

suffer from dementia. These strategies, combined with the person without dementia paying 

attention to non-verbal communication from the person with dementia and acknowledging 

these signals as intentional, make it possible to achieve and maintain understanding in 

conversation. If the person without dementia recognizes the initiatives from the person with 

dementia, the person with dementia may get the opportunity to control the conversation and 

choose topics to talk about. 

Key words: dementia, communication, understanding, conversation analysis, co-construction, 

clarification request, candidate understanding.  



 

 

Sammanfattning 

En demenssjukdom kan medföra kommunikativa nedsättningar. Personer med 

demenssjukdomar anses därför ofta vara oförmögna att delta i en meningsfull konversation. 

Ansvaret att skapa förståelse i ett samtal delas av samtliga samtalsdeltagare. Genom att 

använda sig av olika strategier kan deltagare i ett samtal gemensamt konstruera förståelse. 

Hur dessa strategier används i samtal där en eller flera parter har en demenssjukdom är ett 

relativt obeforskat område. Syftet med föreliggande studie var därför att undersöka ett antal 

strategier som personer med demenssjukdomar och deras samtalspartners använder sig av för 

att gemensamt hjälpas åt att skapa förståelse. Fyra (4) deltagare med demenssjukdom samt tre 

(3) anhöriga rekryterades. Fem vardagliga samtal spelades in. Totalt omfattade det inspelade 

materialet 3 timmar och 57 minuter. Materialet transkriberades och analyserades enligt 

samtalsanalytiska principer (CA). De strategier som identifierades delades in i tre kategorier; 

samkonstruktioner som bildar en syntaktisk enhet, begäran om förtydligande samt begäran om 

bekräftelse av förståelse.  Vid samkonstruktioner som bildar en syntaktisk enhet utförde i de 

flesta fall personen utan demenssjukdom ett andradrag i form av ifyllnad. Ett fåtal exempel på 

att två deltagare med demenssjukdom genomförde andradraget förekom också. Fenomenen 

begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse förekom i större 

utsträckning än samkonstruktioner som bildar en syntaktisk enhet. Vanligast var att personen 

utan demenssjukdom begärde förtydligande eller bekräftelse av förståelse av ett yttrande som 

en person med demenssjukdom producerat. Två av deltagarna med demenssjukdom använde 

sig också av denna strategi vid upprepade tillfällen. Studien visar att strategier för att 

gemensamt skapa förståelse som tidigare har konstaterats förekomma i samtal mellan 

personer utan kommunikativa svårigheter även förekommer i samtal där en eller flera parter 

har en demenssjukdom. Dessa strategier, kombinerat med att samtalspartnern 

uppmärksammar icke-verbal kommunikation från personen med demenssjukdom och 

behandlar den som avsiktlig, gör att förståelse kan skapas i samtal. Om samtalspartnern 

dessutom uppmärksammar de initiativ som presenteras av personen med demenssjukdom kan 

denne få möjlighet att styra konversationen och välja samtalsämne. 

Nyckelord: demens, kommunikation, förståelse, conversation analysis, samkonstruktion, 

begäran om förtydligande, begäran om bekräftelse av förståelse. 
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Förord 

 
Vi vill rikta ett stort tack till våra handledare Christina Samuelsson och Charlotta Plejert för 

stor tillgänglighet och goda råd under uppsatsarbetets gång. Ett tack riktas även till Ingvar 

Nilsson för granskning av engelskan i uppsatsens abstract.  

 

Vi vill även tacka de verksamhetschefer som godkände att deltagare fick rekryteras från de 

boenden för personer med demenssjukdom som de företrädde. Vi vill också tacka de 

medlemmar ur personalen som har fungerat som kontaktpersoner och som har hjälpt oss att ta 

kontakt med deltagare med demenssjukdom och anhöriga. Även till övrig personal på 

boendena, som på olika sätt har hjälpt till att organisera inspelningstillfällen, vill vi rikta ett 

stort tack.  

 

Slutligen vill vi rikta ett stort och varmt tack till de personer med demenssjukdom och de 

anhöriga som har deltagit i studien, utan er hade studien inte varit möjlig att genomföra!  

 

Emma Jönsson & Anja Thorén, Linköping maj 2013.  
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Inledning 

 
Årligen bedöms cirka 24 000 svenskar få besked om att de har en demenssjukdom och 

uppskattningsvis 150 000 personer i Sverige lever med någon form av demensdiagnos. De 

närmaste 10-15 åren väntas antalet insjuknade öka då den svenska befolkningen blir allt äldre 

och just hög ålder utgör en riskfaktor för att drabbas av demenssjukdomar (Socialstyrelsen, 

2010).  Demens är ett övergripande begrepp för en samling sjukdomar som karaktäriseras av 

nedsättningar av kognitiva funktioner (Shankar Datta, Kumar & Jacob, 2006, s. 5). 

Kommunikativa och språkliga svårigheter är vanligt förekommande vid demenssjukdomar 

(Müller & Guendouzi, 2005; Perkins, Whitworth & Lesser, 1998, s. 33; Roberto, Richter, 

Bottenberg & Campbell, 1998; Rousseaux, Sève, Vallet, Pasquira & Mackowiak-Cordoliani, 

2010). De kommunikativa och språkliga nedsättningar som ofta följer med en 

demenssjukdom innebär att de drabbade får svårare att kommunicera på ett effektivt sätt, 

vilket försvårar sociala kontakter (Lindholm, 2010; Ward et al., 2008). Inom teorin och 

metoden Conversation Analysis (CA) undersöks hur social interaktion är organiserad 

(Hutchby & Wooffitt, 2008). Att analysera vardagliga samtal enligt CA-principer lämpar sig 

väl för att undersöka kommunikativ förmåga hos personer med demenssjukdomar (Perkins et 

al., 1998, s. 36). Genom att analysera vardagliga samtal kan en persons förmåga att använda 

interaktionen som resurs för att skapa förståelse identifieras, någonting som inte är möjligt i 

en traditionell testsituation (Lindholm, 2010). Vilka strategier som personer med 

demenssjukdomar och deras samtalspartners använder sig av för att gemensamt skapa 

förståelse i samtal är ett relativt obeforskat område, vilket föranlett att vardagliga samtal som 

involverar personer med demenssjukdom studeras i föreliggande studie.  

Bakgrund 

Demens 

Definition 

Demens är ett paraplybegrepp för en samling olika sjukdomar som karaktäriseras av att 

kognitiva funktioner försämras (Shankar Datta et al., 2006, s. 5). Definitionen av vad demens 

innebär har varierat genom åren. Enligt den nu gällande DSM-IV innefattar diagnosen dels en 

nedsatt minnesfunktion, dels en nedsättning i någon eller några andra kognitiva förmågor 

såsom språk, exekutiv förmåga, och visuospatial förmåga (DSM-IV, TR, 2000).  
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Då antalet människor i världen som lever längre än till 65 år blir allt fler ökar också de 

sjukdomar och tillstånd som kan föra med sig och bidra till en demenssjukdom (Mahendra & 

Hopper, 2012). Just hög ålder räknas som den enskilt största riskfaktorn för att utveckla en 

demenssjukdom. Andra riskfaktorer som har påvisats är låg utbildning, Downs syndrom eller 

att en nära anhörig drabbats av en demenssjukdom. Majoriteten av den forskning som har 

bedrivits rör personer med Alzheimers sjukdom (AD) och det är svårt att veta om de 

riskfaktorer som har kartlagts även är representativa för andra typer av demenssjukdomar 

(Marcusson, Blennow, Skoog & Wallin, 2011). 

Olika typer av demenssjukdomar 
Det finns olika typer av demenssjukdomar och dessa kan delas in i tre olika huvudkategorier; 

primärdegenerativa demenssjukdomar (AD, frontallobsdemens och Lewy body-demens), 

vaskulär demens samt andra sjukdomar som kan leda till demenssymptom (Marcusson et al., 

2011). Den vanligaste typen av demenssjukdom är AD, vilken beräknas utgöra mellan 60 och 

70 % av alla fall. Kärnsymptomet innebär minnesförlust och det är ofta det första tecknet på 

att någonting inte står rätt till. Minnesfunktionen försämras gradvis och tillsammans med 

tillbakagången av andra kognitiva förmågor ger AD efter en tid både språkliga och 

kommunikativa svårigheter (Bourgeois, 2011). Frontallobsdemens är samlingsnamnet för ett 

antal heterogena tillstånd med den gemensamma symptombilden att de påverkar frontal- och 

temporalloberna och ger beteendestörningar (Marcusson et al., 2011). Vid Lewy body-demens 

är uppmärksamhetsstörningar och visuospatiala förvrängningar, bland annat i form av 

hallucinationer, utmärkande drag (McKeith et al., 2005). Vaskulär demens innebär att 

demenssjukdomen är orsakad av en eller flera vaskulära skador (Marcusson et al., 2011).  

Minne och kommunikation  

Vid demenssjukdomar kan den kommunikativa förmågan påverkas negativt både på grund av 

brister i språklig produktion och förståelse och på grund av nedsättningar av andra kognitiva 

funktioner såsom minnessvårigheter (Lindholm 2010; Perkins et al., 1998, s. 35). Det 

mänskliga minnet är uppbyggt av flera system som behandlar olika typer av minnen 

(Baddeley, 2009, s. 6). Det minnessystem som innehåller och behandlar människans ständigt 

växande omvärldskunskap benämns semantiskt minne. De minnen som är självupplevda 

behandlas däremot i det episodiska minnessystemet. Arbetsminnet är ytterligare ett 

minnessystem. Med arbetsminne menas att små mängder information kan hållas i minnet 

samtidigt som bearbetning av informationen kan utföras (Baddeley, 2009, s. 9-11). Vid 

kommunikation är arbetsminnesförmågan essentiell, för att information ska kunna förstås 

krävs att den hålls i minnet samtidigt som den kan bearbetas. Vid AD försämras 
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arbetsminnesfunktionen och kommunikationen kan bli påverkad till följd av detta. Den 

språkliga kunskapen kan vara relativt välbevarad men den begränsade förmågan att bearbeta 

information kan leda till att arbetsminnesnedsättningen tar sig uttryck i språkliga och 

kommunikativa svårigheter (Bayles, 2003). 

Kommunikativa och språkliga svårigheter vid demens 

Olika typer av demenssjukdomar leder till olika typer av språkliga svårigheter (Rousseaux et 

al., 2010). Det finns även stora individuella skillnader inom de olika subtyperna av 

demenssjukdomar gällande vilka svårigheter som uppträder (Müller & Guendouzi, 2005).  

Vanligt förekommande språkliga svårigheter vid demenssjukdomar omfattar anomi, 

neologismer och parafasier samt problem med språkförståelse. Vissa typer av 

demenssjukdomar kan även leda till ett avvikande beteende och pragmatiska svårigheter som 

sammantaget leder till en mycket nedsatt kommunikativ förmåga (Rousseaux et al., 2010). 

Konfabulation är ytterligare ett vanligt förekommande fenomen vid demenssjukdomar. Det 

innebär att en person på grund av minnesförvrängningar yttrar osanningar utan att själv vara 

medveten om de felaktigheter som produceras eller ha för avsikt att ljuga (Moscovitch, 1995).  

 

Förmågan att kommunicera innefattar mer än att endast verbalt delta i en konversation och 

besvara frågor på ett adekvat sätt. Kommunikation är det medel människor använder sig av 

för att skapa och upprätthålla mellanmänskliga relationer, relationer som bidrar till livskvalitet 

och känsla av identitet. När personer anses vara oförmögna att kommunicera fråntas de 

således möjligheten att bygga upp en relation med omvärlden (Ward et al., 2008). De 

språkliga och kommunikativa nedsättningar som har visats uppträda vid demenssjukdomar 

har bidragit till att personer med demens kan uppfattas som inkompetenta samtalspartners 

vars språk är osammanhängande och meningslöst. Sådana uppfattningar kan leda till att 

samtalspartners går in i samtal med inställningen att ytterst lite av det personen med 

demenssjukdom säger kommer att vara förståeligt (Sabat, 1994).  

 

I vilken utsträckning en person med demenssjukdom kan delta i en konversation beror inte 

enbart på hur stora språkliga och kommunikativa svårigheter personen har, utan även på hur 

samtalspartnern agerar (Ramanathan-Abbott, 1994). Samtalspartnern kan i stor utsträckning 

påverka i vilken mån en person med demenssjukdom kan kommunicera och spelar därför en 

mycket viktig roll i samtal där den ena parten har en demenssjukdom (Hamilton, 1994; 

Perkins et al., 1998; Ramanathan-Abbott, 1994; Sabat, 1994). Ward et al. (2008) poängterar 

vikten av att samtalspartners uppmärksammar försök till icke-verbal kommunikation från 
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personer med demens. Diskreta huvud-, hand- och läpprörelser, blinkningar och variation i 

hållning är exempel på avsiktliga icke-verbala kommunikativa handlingar från personer med 

demenssjukdom (Kontos, 2004, s. 835-836). För att undvika kommunikativa sammanbrott i 

samtal mellan personer med demenssjukdomar och anhöriga har det visat sig vara mer 

gynnsamt att anhöriga använder sig av ja/nej-frågor istället för öppna frågor (Bayles, 2003; 

Small & Perry, 2005) och att de ställer frågor som i större utsträckning belastar det 

semantiska minnet än det episodiska minnet (Small & Perry, 2005).  

 

För att skapa en fungerande kommunikativ miljö för personer med demenssjukdom bör fokus 

flyttas från att uppmärksamma de svårigheter som föreligger till att istället identifiera vilka 

kommunikativa strategier som är effektiva vid demenssjukdomar samt vilka responser från 

lyssnaren som kan kompensera för personens svårigheter (Ward et al., 2008, s. 645). 

Samtalsanalys 

Samtal 

Begreppet samtal används generellt för att beskriva verbal interaktion mellan två eller flera 

personer (Bockgård, 2004, s. 11; Linell, 2009, s. 3).  En mer detaljerad definition av vad ett 

samtal innebär presenteras av Linell (2011) som menar att ett samtal är ”en interaktion genom 

tal och kroppsspråk mellan två eller flera personer som är närvarande för varandra på samma 

plats och vid samma tidpunkt” (Linell, 2011, s. 17). Genom att vara närvarande i tid och rum 

kan deltagarna i ett samtal genast ge respons på varandras bidrag i konversationen och på så 

sätt bibehålla en sammanhängande interaktion. Ovanstående definition kan utvidgas till att 

även inkludera samtal via telefon eller dator. I dessa samtal är inte deltagarna rumsligt 

närvarande för varandra men samtalen sker oftast i realtid (Linell, 2011, s. 17).  

Förståelse 
Att skapa förståelse i ett samtal är en dynamisk process. Att förståelse uppnås är inte bara 

avhängigt talaren utan är en uppgift som delas av samtliga samtalsdeltagare (Linell, 2009, 

s.222-224). Lyssnaren är delaktig i skapandet av förståelse genom att med sina yttranden och 

tolkningar förmedla den uppfattade betydelsen av talarens yttrande (Sacks, Schegloff & 

Jefferson, 1974). Delad förståelse gör att samtalsdeltagare kan gå vidare i konversationen. För 

att delad förståelse ska kunna uppnås fordras minst tre kommunikativa drag. Inledningsvis 

producerar en talare, talare A, ett yttrande. Därefter måste en annan talare, talare B, producera 

en respons på A:s inledande yttrande. Slutligen krävs ett drag där A uppvisar sin reaktion på 

B:s yttrande. Det tredje draget är av stor vikt för att B ska få information om huruvida den 
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tolkning B har gjort av A:s första yttrande är tillfredsställande för A, så att samtalet kan 

utvecklas vidare (Severinson Eklundh & Linell, 1983).  

Conversation Analysis (CA) 

Conversation Analysis (CA) grundades av sociologen Harvey Sacks på 1960-talet och har 

definierats som ”the systematic analysis of the talk produced in everyday situations of human 

interaction: talk-in-interaction” (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 11). Ett centralt antagande 

inom teorin är att vardagliga samtal är ytterst strukturerade fenomen (Sacks et al., 1974). CA 

har influerats starkt av den gren av sociologin som kallas etnometodologi (Hutchby & 

Wooffitt, 2008, s. 21-32). Etnometodologin studerar hur medlemmarna i en grupp eller ett 

samhälle gör för att förstå varandra och skapa sammanhang i den värld de lever i. För att 

kunna studera detta bör forskningen utgå från naturligt uppkomna situationer (Garfinkel, 

2002). Ett grundläggande antagande inom CA är att empiriskt material alltid ska utgöra 

grunden för den analys som genomförs. Samtal spelas in för att kunna granskas upprepade 

gånger och kodas därefter genom transkription. Yttranden analyseras inte som semantiska 

enheter utan som handlingar i specifika kontexter (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 11-15). Varje 

bidrag i kommunikationen anses ha en “dubbel kontextualitet” (Heritage, 1984, s. 242). Detta 

innebär att varje bidrag dels är beroende av samtalets tidigare kontext, “context-shaped”, dels 

påverkar bidraget i sin tur efterföljande bidrag och är på så sätt “context-renewing” (Heritage, 

1984, s. 242). Inom CA baseras analysen på de fenomen som finns tillgängliga i det 

insamlade materialet (Hutchby & Wooffitt, 2008). Alla detaljer i interaktion anses kunna vara 

väsentliga och ingenting bör avfärdas som obetydligt innan det har analyserats (Heritage, 

1984, s. 241). 

Gemensam konstruktion av förståelse i samtal 

Samkonstruktioner som bildar en syntaktisk enhet 
Samkonstruktioner kan ha sin grund i syntaktiska, prosodiska, semantiska och/eller 

pragmatiska egenskaper. Enligt Sacks (1992) uppkommer en samkonstruktion då två eller fler 

personer gemensamt producerar ett syntaktiskt fullständigt yttrande. Szczepek (2000a) 

definierar liksom Sacks (1992) en samkonstruktion som ett fenomen där minst två personer 

producerar yttranden som hänger ihop med varandra syntaktiskt, men Szczepek väljer i sin 

definition att även belysa prosodins betydelse. De yttranden som utgör samkonstruktionen ska 

vara kopplade till varandra så att yttrande nummer två i samkonstruktionen även prosodiskt är 

en fortsättning på yttrande nummer ett (Szczepek, 2000a, s. 10.) 
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Även Bockgård (2004, s. 75) väljer att definiera samkonstruktioner utifrån syntaktiska 

kriterier. En samkonstruktion innebär enligt Bockgård (2004) att två deltagare i ett samtal 

yttrar varsin replik som tillsammans skapar en sammanhängande struktur som är syntaktiskt 

relevant. Det som ingår i själva samkonstruktionen är endast de delar av yttrandena som är 

syntaktiskt bundna till varandra. Ibland innehåller yttrandena ord som inte direkt är delar av 

samkonstruktionen, men som ändå bidrar till att skapa en syntaktiskt samstämmig struktur. 

Detta benämns samkonstruerad enhet. Begreppet samkonstruktionssekvens används för att 

benämna de yttranden som ingår i den samkonstruerade enheten samt omgivande turer som är 

knutna till yttrandet. Hur stor en samkonstruktionssekvens är och hur många turer som ingår 

varierar (Bockgård, 2004). 

Anledningen till att samkonstruktioner kan uppstå är att lyssnaren ständigt analyserar talarens 

yttrande och dess uppbyggnad och därigenom kan förutse lämpliga fortsättningar på yttrandet 

(Sacks, 1992; Szczepek, 2000a). Samkonstruktioner har både funktionen att skapa flyt i 

samtal och att underlätta gemensam produktion av samtalsinnehåll (Damico & Oelschlaeger, 

1998, s. 461).  

 Första- och andradrag  
Ett förstadrag utgörs av den först yttrade repliken i en samkonstruerad enhet (Bockgård, 

2010). Hädanefter kommer förstadragsproducenten att benämnas talare A. För att en 

samkonstruerad enhet ska kunna skapas krävs att en annan talare, talare B, producerar ett 

andradrag, det vill säga en respons som syntaktiskt bygger vidare på talare A:s förstadrag. Ett 

andradrag måste enligt Bockgård (2004, s. 79) uppfylla tre kriterier, (1) hela eller delar av 

repliken ska tillsammans med förstadraget bilda en sammanhängande syntaktisk struktur, (2) 

repliken måste bygga vidare på den syntaktiska enheten i förstadraget och inte bara vara en 

upprepning av hela eller delar av tidigare replik, (3) andradraget ska utgöra någon form av 

reaktion på det A har yttrat, eller på något annat sätt klart och tydligt ha en pragmatisk 

koppling till A:s replik. 

  Ifyllnader 
Samkonstruktioner i form av ifyllnader av icke-fullständiga yttranden är vanligt 

förekommande (Sacks, 1992). Ifyllnader är inte efterfrågade av talare A (Bockgård, 2004). En 

ifyllnad är ett andradrag som ofta består av ett ord och som bygger vidare på den icke-

fullständiga syntaktiska enhet som förstadraget utgör. Tillsammans bildar de två en 

samkonstruktion (Bockgård, 2004). Ifyllnaden är inte en gissning utan kan sägas vara ett 

kvalificerat förslag till avslut på talare A:s yttrande. Förslaget på ifyllnad kan sedan 
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godkännas eller avfärdas av A. Ett sätt för A att visa att ifyllnaden accepteras är att den 

upprepas av A (Lerner, 2004). 

 

Det finns två typer av ifyllnader, föranledd och icke-föranledd. Den föranledda ifyllnaden 

karaktäriseras av att talare B bidrar med sin replik då det förekommer någon form av problem 

i A:s produktion av förstadraget (Bockgård, 2004, s. 96). Med problem menas att det jämna 

talflödet i A:s yttrande på något sätt avbryts genom exempelvis paus, tvekljud, skratt eller 

stakning (Bockgård, 2004, s. 96; Helasvuo, 2004, s. 1316). Vid en icke-föranledd ifyllnad 

förekommer inget avbrott i A:s replik och det finns inget problem som ger skäl för B att 

komma med sitt andradrag. Bockgård (2004, s. 97) menar att denna typ av andradrag kan ha 

en funktion som uppbackande i samtalet, talare B visar att han eller hon är engagerad i det 

talare A pratar om genom att lägga till ifyllnaden trots att det inte finns någon svårighet att 

reda ut. 

 
Exempel: föranledd ifyllnad 

(Bockgård, 2004, s. 96-97) 

Samtalsdeltagarna spelar ett kortspel. I A:s yttrande (rad 01) uppstår ett avbrott i talflödet i 

form av en paus. B:s bidrag (rad 02) utgör därför en föranledd ifyllnad. 

 
01  A:   ja då hade ja ju: ingen (0.2) sv[ar:t.] 

02 → B:                                  [tre:a¿] 

03       (0.3) 

04  A:   ↑.a:,  

 

Tredjedrag 
Ifyllnader följs vanligtvis av någon form av respons där A gör en bedömning av andradraget. 

Detta kan benämnas tredjedrag och med det avses således A:s replik som besvarar eller tar 

ställning till det andradrag som producerats av talare B. Ett tredjedrag kan bara utföras av 

talare A och genom detta får A möjligheten att godkänna, underkänna eller justera den 

tolkning av förstadraget som B har gjort i sitt andradrag (Bockgård, 2004, s. 173). 

Tredjedraget ger således A möjlighet att återta kontrollen över turens uppbyggnad trots att den 

avslutats av en annan talare. Det är ovanligt att A helt och hållet avvisar B:s tolkning (Lerner, 

2004), den vanligast förekommande varianten är istället att A godkänner B:s tolkning 

(Bockgård, 2004, s. 175). Till exempel ses en upprepning från A av B:s yttrande som ett 



 

8 

 

godkännande (Lerner, 2004). Det kan också vara så att A varken bekräftar eller underkänner 

uppfattningen som B gett uttryck för i andradraget. A kan yttra något som enbart visar att 

han/hon har lyssnat och uppfattat det B har sagt, vilket benämns kvittering (Bockgård, 2004). 

Tredjedraget har som främsta funktion att avrunda och avsluta den aktuella turväxlingen och 

bidrar inte med någon ny information till det pågående samtalet (Linell & Gustavsson, 1987).  

 

Exempel: tredjedrag 

(Bockgård, 2004, s. 96-97) 

Samtalsdeltagarna spelar ett kortspel. A:s yttrande (rad 04) utgör ett tredjedrag där A 

godkänner B:s ifyllnad.  

 

01  A:   ja då hade ja ju: ingen (0.2) sv[ar:t.] 

02 B:                                  [tre:a¿] 

03       (0.3) 

04 → A:   ↑.a:,  

 

  Lucklämnande - luckifyllande 

Till skillnad från ifyllnader kan dessa andradrag sägas vara begärda av talare A. Vid ett 

lucklämnande skapar A:s förstadrag en förväntan om att någon annan talare ska yttra nästa 

replik. Då det är talare A som tar initiativet till samkonstruktionen och lämnar en lucka 

förväntas någon annan i samtalet ha större kännedom om det som samtalet just då handlar om. 

Det kan förklaras på så sätt att A medvetet lämnar en lucka för B att fylla igen. Talare A 

efterfrågar en respons från talare B, responsen benämns luckifyllande svar (Bockgård, 2004, s. 

92-93). 

 
Exempel: lucklämnande – luckifyllande 

(Bockgård, 2004, s. 92-93) 

Utdrag från en kaffebjudning där deltagarna samtalar om en bekant. A lämnar i sitt yttrande 

(rad 11) en lucka som B förväntas fylla i. A:s yttrande utgör således ett lucklämnande. 

 

01 A: =ne hon ska >vä åka< ti Kanarieöarna nu den 

02   <tjusjun↑de↑> tro ja. 

03   (0.2) 

04  D: [ja:.  ] 

05 B: [tjugåt]tonde¿ 
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06   (.)  

07 A: va re tjugåttonde.= 

08 C: =ja[ha. 

09 ?:    [.m. 

10  (0.4) 

11 → A: å du åker? 

12  (.) 

13 → B:  tju↓sjunde. 

14  (0.4) 

15 A: ja 

 

Strategier för att säkerställa förståelse 

 

 Reparationer 

Begreppet reparationer är mycket omfattande. Allt från fenomen i turtagningssystemet som 

upplevs som felaktiga, till att delar av yttranden på något sätt behöver repareras eller 

korrigeras kan innefattas i begreppet (Hutchby & Wooffitt, 2008, s. 57). Då det förekommer 

någon form av problem i ett yttrande, exempelvis svårigheter att tala, höra eller förstå, kan 

reparationer användas som en resurs för att reda ut problemet (Schegloff, Jefferson & Sacks, 

1977, s. 361). Personen som initierar och markerar att det finns någonting som är 

problematiskt i det som yttrats behöver inte vara den som själv utför reparationen (Schegloff 

et al., 1977, s. 364). Det som föredras är dock att den person som stod för det yttrande där 

något problem uppstått också är den som korrigerar det (Schegloff et al., 1977, s. 363).  

I samtal kan förståelsesammanbrott uppstå av många olika anledningar, exempelvis på grund 

av att bakgrundsbuller påverkar lyssnarens förmåga att uppfatta talarens yttrande, eller att 

talarens bidrag inte ger tillräcklig information. När samtalsdeltagare har svårigheter att förstå 

föregående turers innehåll försöker de på olika sätt att be om förtydligande eller bekräftelse 

(Bublitz, 1988, s. 207). I föreliggande uppsats presenteras två sådana fenomen, clarification 

requests, på svenska ”begäran om förtydligande”, och candidate understandings, ”begäran 

om bekräftelse av förståelse”.  

  Clarification requests   

Clarification requests, begäran om förtydligande, är en strategi som används av talare B när 

han eller hon inte har uppfattat talare A:s yttrande och vill ha ett förtydligande (Corsaro, 1977, 

s. 185). Efter en begäran om förtydligande måste talare A på något sätt göra en förändring av 

sitt tidigare yttrande för att underlätta förståelsen för talare B (Kurhila, 2003, s. 217). En 

begäran om förtydligande tar vanligtvis inte ställning till det A har yttrat även om det ibland 
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är svårt att avgöra om personen tar ställning eller bara vill ha hjälp att förstå (Bublitz, 1988, s. 

206). 

Corsaro (1977, s. 188-190) delar in begäran om förtydligande i olika grupper beroende på 

vilken funktion yttrandet har i konversationen: (a) talare B visar genom någon form av 

förtydligandemarkör, såsom ”va” eller ”huh”, att talare A:s yttrande inte har uppfattats och att 

en repetition av yttrandet behövs, (b) missförstånd behöver klaras upp och talare B repeterar 

en del av talare A:s yttrande (c), en reaktion på ett yttrande från talare A som uppfattas som 

oväntat av talare B.  

Exempel: begäran om förtydligande 

(Corsaro, 1977, s. 187)  

En vuxen (A) och ett barn (K) leker doktor. A:s yttrande (rad 03) utgör en begäran om 

förtydligande då det signalerar att K:s yttrande (rad 02) behöver förtydligas. 

 
01 A: What are you going to do for me? 

02 K: I – I’m going to put a band-aid on it. 

03 → A: You’re going to do what? 

04 K: I’m going to put a band-aid on it. 

05 A: You’re going to put a band-aid on it? 

06 K: Yeah. 

07 A: You think that’s going to be good enough, a band-aid on a   

08  broken leg? 

09 K: Yeah. 

 

  Candidate understandings  

För att skapa gemensam förståelse och komma vidare i samtalet används också candidate 

understandings, begäran om bekräftelse av förståelse (Kurhila, 2003, s. 219). Begäran om 

bekräftelse av förståelse innebär att talare B, efter ett yttrande från talare A, uttrycker sin 

tolkning av vad talare A hade för avsikt att förmedla (Drew, 1998, s. 33; Heritage, 1985, s. 

100). Det förslag talare B lägger fram är endast en tolkning som behöver bekräftas eller 

avvisas av talare A (Kurhila, 2003, s. 219).  

 

Kurhila (2003, s. 225) presenterar i sin avhandling att det finns olika typer av begäran om 

bekräftelse av förståelse. Dessa kan till exempel ta sig uttryck i omformuleringar av talare A:s 

yttrande. Omformuleringarna kan antingen ha funktionen att visa att talare B har förstått talare 
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A:s yttrande, eller kan via någon form av osäkerhetsmarkör, exempelvis frågeord eller 

frågeintonation, signalera att talare B inte är säker på att A:s yttrande har uppfattats korrekt. 

Begäran om bekräftelse kan också produceras om talare A:s yttrande är otydligt eller inte är 

grammatiskt fullständigt. En begäran om bekräftelse har vanligtvis sitt fokus bakåt i 

konversationen genom att den kontrollerar om någonting som yttrats tidigare har uppfattats 

korrekt (Kurhila, 2003). Samtliga typer av begäran om bekräftelse av förståelse fyller 

funktionen att kontrollera huruvida talare B har förstått talare A:s yttrande korrekt (Kurhila, 

2003, s. 224).  

 

Exempel: begäran om bekräftelse av förståelse 

(Kurhila, 2003, s. 229)  

Telefonkonversation mellan två vänner. Yttrandet S producerar (rad 04) visar den tolkning S 

har gjort av V:s yttrande (raderna 01-03), en tolkning som V sedan godkänner i tredjedraget 

(rad 05).  

 
01  V: °Mmm° (2.2) .hh eh I- I (0.2) would like to go (0.5) at this  

02  year >eh not at this year< but .h eh (0.2) quickly mt .hh eh  

03  (0.5) I hope °s-° e- succeeded. 

04 → S: ↓Yea↓. mt you’d like to come to Finland soon?, 

05 V: Yes yes 

 

CA och demens 
CA kan användas för analys av den kommunikativa förmågan hos personer med 

demenssjukdomar. Vid analys av vardagliga samtal är det inte bara möjligt att notera de 

svårigheter som eventuellt föreligger, utan kommunikativa styrkor kan också identifieras 

(Perkins et al., 1998, s. 33). Vid traditionell testning av personer med olika former av 

hjärnskador hamnar svårigheterna vanligen i fokus och den kommunikativa förmåga som 

finns bevarad tenderar att glömmas bort, vilket medför att personen förminskas till att enbart 

vara sin skada eller sjukdom (Schegloff, 2003, s. 44). Det är inte relevant att dra några 

slutsatser om en persons totala kommunikativa förmåga enbart utifrån test- eller 

intervjusituationer. Det som påvisas i sådana situationer är istället vilka svårigheter som 

föreligger i den specifika situationen (Hamilton, 1994). En kommunikativ förmåga som inte 

observeras vid traditionell testning, men som kan fångas upp med hjälp av analys av 

vardagliga samtal, är i vilken utsträckning en person tillsammans med sina samtalspartners 

kan använda interaktionen som en resurs för att skapa förståelse (Lindholm, 2010). Det är 
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viktigt att försöka se vem en person är bortom sina svårigheter och analys av vardagliga 

samtal ger förutsättningar att lyckas med detta (Schegloff, 2003).  

 

De kommunikativa och språkliga nedsättningar som ofta följer med en demenssjukdom 

innebär att de drabbade får svårare att kommunicera på ett effektivt sätt, vilket försvårar 

sociala kontakter (Lindholm, 2010; Ward et al., 2008). Det är därför viktigt att undersöka 

vilka strategier som kan underlätta kommunikation och förståelse i samtal där en eller flera 

parter har demenssjukdomar. 

Syfte 

 
Föreliggande studie syftar till att undersöka och beskriva ett antal strategier som personer med 

demenssjukdomar och deras samtalspartners använder sig av för att gemensamt hjälpas åt att 

skapa förståelse i ett samtal. 

Frågeställningar 

- Hur skapas och säkerställs gemensam förståelse i samtal där en eller flera parter har 

demenssjukdom? 

- Använder personer med demenssjukdom respektive personer utan demenssjukdom olika 

typer av strategier för att skapa förståelse i samtal med varandra? 

 

Metod 

Medverkande 

För att rekrytera deltagare till studien kontaktades verksamhetschefer för elva gruppboenden 

för personer med demenssjukdomar i en kommun i sydöstra Sverige. Fyra verksamhetschefer 

var intresserade av vidare information om studien och fick ta del av ett informationsbrev (se 

bilaga 1). Två verksamhetschefer gav därefter tillstånd till att deltagare fick rekryteras från 

deras boenden. De två boenden där deltagare med demensdiagnos rekryterades benämns 

boende 1 och boende 2. 

 

Urvalet av deltagare styrdes utifrån verksamhetschefernas och personalens uppfattning och 

bedömning om vilka personer med demensdiagnos och anhöriga som skulle vara tänkbara att 

tillfråga. Exklusionskriterier för deltagande i studien var känd afasi eller ett annat modersmål 

än svenska. Den första kontakten med anhöriga togs av personalen på boendena. 

Informationsbrev riktade till anhöriga (se bilaga 2) lämnades till personal så att de i sin tur 
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kunde vidarebefordra dessa till anhöriga. De anhöriga som gav sitt godkännande till att själva 

delta i studien kontaktades därefter av forskarna för att få vidare information om studien.  

Genom anhöriga inhämtades därefter samtycke till att personerna med demenssjukdom fick 

delta i studien. Totalt deltog sju personer i studien (se tabell 1); fyra personer med 

demensdiagnos samt tre anhöriga till två av deltagarna med demensdiagnos. Samtliga 

deltagare i studien var kvinnor. Deltagarna har i uppsatsen tilldelats fiktiva namn.  

 

Tabell 1. Deltagare.  

 
Boende Deltagare med 

demenssjukdom 

Anhöriga 

1 Lena (L) Anna (A) 

1 Greta (G) - 

2 Majvor (M) Sofia (S) och Barbro (B) 

2 Karin (K) - 

 

Procedur och material  

Totalt spelades fem samtal in (se tabell 2). För att uppnå en så naturlig situation som möjligt 

spelades samtalen in på de gruppboenden där deltagarna med demenssjukdom bor. Två av de 

fem samtalen var anhörigsamtal och tre var samtal mellan två deltagare med demenssjukdom 

samt någon av forskarna (Log1 och Log2). Det inspelade material som utgör underlag för 

studien består således av två olika typer av samtal. Samtalsstrukturerna skiljer sig åt såtillvida 

att personerna med demenssjukdom i det ena fallet samtalar med en för dem bekant person, 

och i det andra med en obekant person. I de samtal där en person med demenssjukdom 

samtalade med anhöriga kunde deltagarna själva välja vilka situationer de ville filma och vad 

de ville samtala om. Vid dessa samtal närvarade inte forskarna i rummet. I de samtal där två 

av samtalsdeltagarna var personer med demenssjukdom användes i vissa fall material som 

boendet tillhandahöll och som deltagarna var bekanta med, exempelvis lottospel och pussel, 

för att stimulera samtal. Det inspelade materialet omfattade totalt 3 timmar och 57 minuters 

bild- och ljudupptagning.  
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Tabell 2. Samtalsöversikt. 

 
För bildupptagning användes Sony Handycam DCR SR35E. För att säkerställa god 

ljudkvalitet användes även separat ljudupptagningsutrustning i form av Microtrack II M-

AUDIO. Vid ett av samtalen, samtal 3, användes endast ljudupptagning. Vid uppspelning och 

transkription av det inspelade materialet användes programmen Windows Media Player, VLC 

media player, Praat och Audacity. Praat användes även för att göra akustisk analys av 

grundtonen i ett antal ord. Ingen obehörig hade tillgång till det insamlade materialet. 

 

Analys 

Det insamlade materialet transkriberades och analyserades enligt samtalsanalytiska principer 

(se avsnittet CA, sidan 5; för transkriptionsnyckel se bilaga 4). Transkriptionen följde ett 

dialektalt uttal av svenskan, detta för att återspegla deltagarnas personlighet och bättre återge 

hur de faktiskt uttryckte sig. Den dialektala transkriptionen har dock utförts på ett sådant sätt 

att den ska vara lätt att förstå. I ett första steg av analysen granskade forskarna filmerna 

tillsammans. Därefter delades materialet upp mellan forskarna och grovtranskriberades i sin 

helhet. Forskarna studerade grovtranskriptionerna tillsammans och relevanta delar av 

samtalen som ansågs motsvara studiens syfte valdes ut för fintranskription. De utvalda 

sekvenserna studerades i detalj och en början till kategorisering inleddes.  

 

Ett antal relevanta exempel valdes ut till en datasession med två verksamma forskare inom 

områdena CA och demens. Efter denna datasession identifierades tre kategorier av strategier 

som används för att skapa och säkerställa gemensam förståelse; samkonstruktioner som bildar 

en syntaktisk enhet, begäran om förtydligande samt begäran om bekräftelse av förståelse. 

Samkonstruktioner som bildar en syntaktisk enhet innehåller fenomen där två personer 

Samtal Inspelningsdatum Samtalsdeltagare Längd (min) Beskrivning av 

situation 

Samtal 1 2013-02-25 L och A 19.01 Anhörig på besök 

Samtal 2 2013-03-01 K, M och Log2 76.10 Lottospel och pussel 

Samtal 3 2013-03-01 K, M och Log1 16.20 
Samtal kring 

fotoalbum 

Samtal 4 2013-03-14 L, G och Log1 45.33 Pysselstund 

Samtal 5 2013-03-15 M, S och B  80.14 Anhöriga på besök 
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tillsammans skapar en syntaktisk enhet som uppfattas som avslutad eller komplett. De 

syntaktiskt samkonstruerade enheterna delades upp i föranledda ifyllnader och icke-

föranledda ifyllnader. Analysen av samkonstruktioner som bildar en syntaktisk enhet utgick i 

stor utsträckning från Bockgårds (2004; 2010) och Szczepeks (2000a, 2000b) syn på 

fenomenet.  

 

Analysen av begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse baserades på 

Corsaros (1977) och Kurhilas (2003) definitioner. Det är svårt att skilja de två fenomenen 

begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse från varandra. Många 

gånger kan ett yttrande motiveras tillhöra både begäran om förtydligande eller begäran om 

bekräftelse. I analysen i föreliggande studie baseras en del av bedömningarna på hur 

responsen ser ut, hur talare A reagerar på talare B:s begäran om förtydligande/bekräftelse. 

Kommer talare A med ny information för att hjälpa talare B att förstå har A troligtvis 

uppfattat B:s begäran som att yttrandet bör förtydligas. Svarar A däremot enbart med att 

bekräfta eller avvisa B:s begäran tolkas det som en begäran om bekräftelse av förståelse 

eftersom en sådan projicerar ett godkännande eller avvisande. Ytterligare en utgångspunkt för 

analysen är att en begäran om förtydligande på ett mer framträdande sätt kan sägas vara 

orienterad framåt i konversationen då den ofta efterfrågar mer information, medan en begäran 

om bekräftelse av förståelse ofta orienterar sig bakåt i konversationen för att kontrollera 

förståelsen av tidigare yttranden.  

 

Etiska överväganden 

Informations- och samtyckesbrev till både anhöriga och deltagare med demenssjukdom 

utformades (se bilaga 2 och 3). Dessa granskades av ett internt etiskt råd på 

Logopedprogrammet. Då anhöriga och personal inte bedömde att det var aktuellt för 

deltagarna med demenssjukdom att själva underteckna samtyckesblanketten inhämtades 

skriftligt samtycke till deltagande i studien från anhöriga. I de samtyckesbrev som anhöriga 

fick ta del av presenterades information om studiens syfte och användningsområde, samt att 

deltagande var frivilligt och att deltagarna när som helst under studiens gång kunde avbryta 

sin medverkan utan att det på något sätt skulle komma att påverka sedvanlig behandling eller 

omhändertagande. Om någon av deltagarna med demenssjukdom eller anhöriga upplevde att 

delar av det inspelade materialet innehöll känslig information hade de möjlighet att i efterhand 

begära att dessa delar skulle exkluderas från analys. Uppgifter om samtliga deltagare har 
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behandlats konfidentiellt och orter, platser och personnamn har avidentifierats för att skydda 

deltagarnas integritet.  

 

Resultat och analys 

 
De utdrag som presenteras i resultat- och analysdelen har valts ut eftersom de anses ge tydliga 

exempel på de fenomen som diskuteras. Varje exempel inleds med en sammanfattning av 

samtalets deltagarstruktur och innehåll. Därefter följer ett utdrag ur samtalet som analyseras 

innan ett nytt exempel presenteras. Prosodiska aspekter förtydligas i några ord i resultat- och 

analysdelen genom en bild som illustrerar grundtonskurvan i det specifika ordet. Dessa bilder 

ligger i direkt anslutning till de berörda orden. För större bilder än de som presenteras i utdragen, 

se bilaga 5.  

Samkonstruktioner som bildar en syntaktisk enhet 

Föranledd ifyllnad 

 

I exempel 1 samtalar Lena (L), som är en deltagare med demenssjukdom, och Anna (A), som är 

anhörig. De samtalar kring inredningen i det rum de befinner sig i. Utdraget ger exempel på hur 

samtalsdeltagarna genom en föranledd ifyllnad hjälps åt att bygga en syntaktisk enhet och 

därigenom tar sig vidare i samtalet trots att ordfinnandesvårigheter uppstått. 

 

Exempel 1 ”gardinen”  

 

01  L: ja: hh [(just)] (0.2) º.hjaº (0.6) å dom (den)=  

02  A:        [aha:] 

03  L: =((pekar mot soffgrupp vid fönster)) (0.3) (di) º(uh)º (0.4) 

04    den där ((pekar mot soffgrupp vid fönster)) 

05   (1.5) 

06  A: ((smackar)) äre foTÖLjen vi prata ↓om ((pekar)) 

07   (0.4) 

08 →  L: ºuh uhº de röda:      

09   (0.3) 

10 →  A: GAR↑DInen 

gar di nen 

Time (s)

782.5 783.2

P
it

ch
 (

H
z)

75

350
782.517964 783.170245

0225
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11   (0.3) 

12 →  L: ja: hh   

 

Utdraget inleds med att L börjar berätta någonting för A (rad 01), det är dock svårt att uttyda 

vad det är L vill förmedla. För att förtydliga sitt yttrande pekar L mot en soffgrupp som står 

vid några fönster och säger ”den där” (rad 03 och 04). Efter en paus presenterar A ett förslag 

på vad det kan vara som L vill förmedla (rad 06). L utvidgar sitt tidigare yttrande genom att 

lägga till ”de röda” (rad 08). På så sätt avvisar L även A:s förslag om att det var fåtöljen som 

åsyftades (rad 06). A ger ett nytt förslag om vad det är L syftar på, ”gardinen” (rad 10). Detta 

förslag godkänns av L (rad 12).  

 

A ger ett kvalificerat förslag på syntaktisk avslutning av L:s yttrande (rad 10). Detta 

kvalificerade förslag utgör en ifyllnad (Bockgård, 2004), alltså en samkonstruktion som bildar 

en syntaktisk enhet. De pauser som förekommer i L:s yttrande (rad 03) tyder på att L har 

svårigheter att finna det ord hon söker. L yttrar vid flera tillfällen ”uh” (rad 03 och 08). 

Tvekfenomen liknande dessa kan visa på svårigheter att hitta det ord som eftersöks 

(Szczepek, 2000b, s. 16). Att L uppvisar tecken som tyder på att hon har svårigheter att 

fullfölja sitt yttrande gör att den ifyllnad A genomför kan betraktas som föranledd (Bockgård, 

2004). Adjektiv beskriver substantiv (Jönsson & Kraft, 2009) och den ifyllnad i form av ett 

substantiv som A producerar är därför ett möjligt syntaktiskt avslut av L:s yttrande (rad 08). 

A:s ifyllnad har en frågande intonation, vilket kan förekomma då andradragsproducenten inte 

är helt säker på att det förslag hon eller han kommer med är det som förstadragsproducenten 

ämnade säga. Därför yttras förslaget med en intonation som visar på att det endast är ett 

förslag (Szczepek, 2000b, s. 17). L godkänner i ett tredjedrag (rad 12) det kvalificerade 

förslag till syntaktisk avslutning som A har givit (rad 10). Ifyllnaden i detta utdrag utgörs av 

ett ord, vilket är det vanligaste när det handlar om ifyllnader (Bockgård, 2004). En föranledd 

ifyllnad används vanligtvis då talare B assisterar talare A med att finna ett ord eller uttryck 

som överensstämmer med det talare A hade i åtanke (Bockgård, 2010). Den föranledda 

ifyllnaden i ovanstående utdrag fyller denna funktion.  

 

I exempel 2 nedan samtalar Majvor (M), som är en deltagare med demenssjukdom, med Sofia 

(S) och Barbro (B) som är anhöriga till M. Samtalet kretsar kring att M är svullen om benen. 
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Exempel 2 ”förbandet” 

 

01 B: <har hon> nått om där (1.1) om foten? 

02  (1.1) 

03 M: va för nått 

04  (0.6) ((S drar upp M:s byxben och visar foten för B)) 

05 S: [ja] hon ha ju bara (1.1) uh mah ((kvävd harkling)) 

06 B: [a:] 

07 M: (en) få ta bort dom ((blickkontakt med S inleds)) 

08  (0.8) 

09 S: ta av fötterna 

10  (0.5) 

11 M: *ja* ((skrattar)) 

12 S: ((skrattar)) 

13 B: (va sa [ho)] 

14 → M:        [sa] diä: (0.6) di sku ta bort, 

15  (0.7) 

16 → S: föbandet?=  

 

17 → M: =>(JA)< 

18  (0.7)  

19 S: ((skakar på huvudet)) [näe] 

20 M:                       [jaså] ja tyckte di sa torsda= 

21 S: =näe ((M:s blickkontakt med S avslutas)) 

 

Utdraget inleds med att B frågar om M har någonting kring foten för att avhjälpa svullnaden 

(rad 01). M:s efterföljande yttrande skulle kunna bero på att M inte har uppfattat B:s fråga på 

grund av att hon har nedsatt hörsel. S reagerar på B:s yttrande genom att dra upp M:s byxben 

och visa foten för B. S svarar sedan (rad 05) på B:s inledande fråga. I samband med sitt 

yttrande (rad 07) söker M ögonkontakt med S, denna ögonkontakt bibehålls sedan under 

resten av utdraget. S ställer sig på ett skämtsamt sätt frågande till M:s yttrande och begär 

f  ö  b  a n d e   t  

Time (s)

162.3 163.2

P
it

ch
 (

H
z)

75

350
162.347408 163.117532

file0200_00-25
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bekräftelse av detta (rad 09). M försöker utvidga sitt yttrande (rad 14). Den efterföljande 

pausen indikerar dock att M har svårigheter att hitta rätt ord. S ger då ett frågande förslag på 

en syntaktisk avslutning av M:s yttrande. M bekräftar det förslag S har givit (rad 17). När S 

har fått bekräftelse på att det är förbandet M undrar över kan hon bemöta (rad 19) M:s 

yttrande gällande huruvida förbandet ska tas bort. 

 

S bidrar med ett förslag på avslut av M:s påbörjade yttrande, en ifyllnad (rad 16). Detta 

förslag räknas som en föranledd ifyllnad då det föregås av en paus som indikerar 

ordfinnandesvårigheter (Bockgård, 2004). M:s fortsättningsintonation (rad 14), det vill säga 

den jämna intonation hon håller genom yttrandet, tyder på att hon inte har avslutat det hon 

hade tänkt säga. Den ifyllnad S producerar (rad 16) godkänns av M i ett tredjedrag (rad 17). 

Ifyllnaden från S har en frågande intonation, detta kan som tidigare nämnts (se exempel 1) 

visa på att yttrandet endast är ett förslag. Liksom i exempel 1 fyller ifyllnaden funktionen att 

assistera förstadragsproducenten att fullständiggöra yttrandet. 

 

I exempel 3 samtalar Lena (L), en deltagare som har demenssjukdom, med Anna (A) som är 

anhörig. A har kommit på besök och i exemplet samtalar L och A kring den 

inspelningsutrustning som finns i rummet.  

 

Exempel 3 ”videokameran” 

 

01 → L: men m ((pekar på kameran)) de de (hä:r) eh ((tittar ner)) 

02  (1.0) 

03 → A: de ä- är en (0.3) en video↑kamra som sitter på de där stativet 

04  (0.7) 

05 → L: ºmhº  

 

L visar genom verbala yttranden och gester att hon undrar över någonting gällande den 

inspelningsapparatur som finns placerad i rummet (rad 01). Efter en paus (1.0) avslutar A L:s 

påbörjade yttrande och sätter ord på vad det är för föremål som finns i rummet (rad 03).  

 

En tolkning av exempel 3 är att A:s yttrande (rad 03) utgör en ifyllnad av L:s oavslutade 

yttrande (rad 01). Eftersom L uppvisar svårigheter att fullfölja sitt yttrande kan A:s ifyllnad 

benämnas föranledd. En ifyllnad utgörs dock vanligtvis av ett ord (Bockgård, 2004), vilket i 

det här fallet kan tyda på att A:s yttrande inte utgör en föranledd ifyllnad. Två fenomen som 
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är svåra att skilja åt är föranledd ifyllnad och lucklämnande – luckifyllande (Bockgård, 2004).  

En alternativ tolkning av utdraget ”videokameran” är att L:s yttrande (rad 01) utgör ett 

lucklämnande. L:s yttrande (rad 01) skapar en förväntan om att A ska yttra nästa replik. L 

utser nästa talare genom att lämna en lucka i sitt yttrande och begär på så sätt ett andradrag 

från A. På så sätt är det L som tar initiativet till samkonstruktionen, hon lämnar en lucka för A 

att fylla i eftersom A kan tänkas ha en större kännedom om det samtalet just nu handlar om. 

Den respons A producerar (rad 03) fyller i den lucka L har lämnat och skulle därigenom 

kunna kategoriseras som ett luckifyllande svar (Bockgård, 2004). A:s yttrande kan anses vara 

omfattande för att vara en ifyllnad eller ett luckifyllande svar. En anledning till att A:s 

yttrande är så omfattande skulle kunna vara att L:s yttrande, på grund av de språkliga 

svårigheter som föreligger, är svårförståeligt och innehållsfattigt. Det räcker då inte för A att 

bidra med en ifyllnad eller ett luckifyllande svar i form av endast ett ord, utan hon måste även 

utveckla resonemanget.  

Icke-föranledd ifyllnad 

 

I utdrag 4 ”kissekatter” samtalar deltagare Majvor (M) och Karin (K), som båda har 

demensdiagnos, och logopedstudent 2 (Log2). De samtalar kring motivet på ett pussel som 

Log2 visar upp. Nedan exemplifieras hur en ifyllnad produceras trots att föregående talare 

inte uppvisat några problem i sitt yttrande.  

 

Exempel 4 ”kissekatter” 

 

01 Log2: ((får ett pussel från Log1)) de här till exempel finns 

02  ((tar av locket och visar pusslet)) 

03  (4.4) ((K och M tittar på pusslet)) 

04 → K: de va fina. 

05  (0.7) 

06 → M:    ((smackar)) kissekatter  

07   (0.6) 

08 → K: två kissekatter å två >vovvar<  

09   (3.7)  

10 K: å blommor 

 

Log2 visar upp ett pussel för K och M (rad 01). K och M tittar på pusslet och K yttrar ”de va 

fina” (rad 04). M fyller i och avslutar K:s yttrande genom att lägga till ”kissekatter” (rad 06). 
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K utvidgar sitt eget och M:s yttrande då hon berättar mer exakt vad pusslet föreställer (rad 08 

och 10). 

 

M:s bidrag (rad 06) kan ses som en ifyllnad av K:s yttrande (rad 04). Till skillnad från 

ifyllnaderna i exempel 1 och 2 föreligger inga problem i produktionen av yttrandet som 

föregår ifyllnaden. Ifyllnaden beskrivs därför som icke-föranledd (Bockgård, 2004). Adjektiv 

kan projicera ett substantiv och ”fina” i K:s yttrande skulle därför kunna följas av ett 

substantiv. Trots att K inte uppvisar några problem med att fullfölja sitt yttrande väljer M att 

producera en ifyllnad när hon i andradraget kommer med sitt bidrag ”kissekatter”.  

 

K och M skulle kunna göra dessa kommentarer oberoende av varandra. M skulle kunna 

komma med sitt bidrag ”kissekatter” utan att göra det i relation till K:s tidigare yttrande, 

vilket innebär att det då inte utgör någon ifyllnad. Något som dock talar för att M faktiskt 

avser att producera en ifyllnad är att hennes grundton i ”kissekatter” vid perceptuell analys 

bedöms ligga högt i jämförelse med hennes övriga yttranden i samtalet. Detta kan tyda på att 

hon tar efter och gör en prosodisk anpassning till K när hon syntaktiskt fortsätter på och fyller 

i hennes yttrande. Att även prosodiskt anpassa sitt bidrag till föregående talares ses av 

Szczepek (2000a, s. 10) som en typ av samkonstruktion. På grund av M:s skrovliga 

röstkvalitet är akustisk grundtonsanalys av detta ord inte tillförlitlig. K:s yttrande (rad 08) 

utgör ett tredjedrag. I detta yttrande upprepar K ”kissekatter”, vilket kan tyda på att hon 

godkänner M:s ifyllnad då en upprepning av andradraget ses som ett godkännande (Lerner, 

2004).  

Begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse 

 

I exempel 5 nedan ges flera exempel på hur en person med demenssjukdom efterfrågar att 

samtalspartnern ska förtydliga sina yttranden. I utdraget samtalar Karin (K) och Majvor (M), 

deltagare som båda har demenssjukdom, och logopedstudent 2 (Log2). Samtalet handlar 

inledningsvis om vilka djur M och K har haft tidigare men övergår därefter i en sekvens där 

M och K försöker reda ut vad K syftar på med sina yttranden. 

 

Exempel 5 ” jag vet inte” 

 

01 Log2: har ni haft nåra djur 

02 K: º((smackar))º va 
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03 Log2: har du haft nåra djur 

04 K: näe (0.4) ja tror inte dä (1.0) ja vet inte ja kommer inte 

05   ihåg 

06   (4.0) 

07 Log2: vet du om du ha haft (.) nåra djur (0.3) [tidiar] .hh  

08 M:                                          [va] 

09 Log2: VET DU OM DU HAR HAFT NÅRA DJUR (0.8) tidiare (0.7) en katt 

10   (0.3) eller en hund= 

11 M: =ja: 

12   (3.4) 

13 → K: haru haft för nått 

14   (1.8) 

15 → M: ja ha hafteh 

16   (3.5) 

17 K: va ska man göra  

18   (4.0) 

19 K: ja kan inte dä här 

20 → M: va för nått 

21 → K: ja föstår- ja kan inte dä här (0.9) [ja kan inte] (0.3)= 

22 → M:                                     [va kan du nte]  

23 → K: =ja kan INte (0.6) ja vet inte 

24  (4.0) 

25 → M: vicket då som (0.8) dunte vet 

26 → K: ja vet inte  

27   (1.6) 

28 K: va ska ja göra 

29 M: ↑va 

30 K: va ska ja göra 

31   (1.5) 

32 M: (vart ä) 

33   (0.9) 

34 → K: ºhehº (0.7) º((smackar))º <va: ska ja göra> (.) när ja 

35   inte vet   

36 → M: (nänänäe)  

 

Under de inledande 15 raderna samtalar deltagarna om djur och K och M får frågan av Log2 

om de har haft några djur tidigare. Log2 vänder sig till M med en fråga om hon vet om hon 

har haft några djur tidigare (rad 07 och 09). Att inleda frågan med ”vet du” kan uppfattas som 
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något annorlunda från Log2:s sida då en person vanligtvis vet om han eller hon har haft djur. 

Att K tidigare svarat ”jag vet inte” på frågan om hon har haft några djur kan vara en anledning 

till att Log2 inkluderar detta i frågan hon ställer till M. M svarar att hon har haft djur och K 

begär ett förtydligande (rad 13) om vilka djur M har haft. M svarar på detta (rad 15) men utan 

att precisera vilket/vilka djur hon har haft. Efter en paus (3.5) byter K ämne och undrar vad 

man ska göra (rad 17). K gör sedan ytterligare ett liknande yttrande (rad 19). I det som följer 

försöker M hjälpa K att reda ut vad det är hon inte vet, men de når ingen gemensam 

förståelse. K bygger därefter om sitt yttrande något (rad 34 och 35) och får medhåll av M (rad 

36).  

 

Inledningsvis är det K som begär ett förtydligande från M (rad 13). M utvidgar dock inte sitt 

yttrande på ett tillfredsställande sätt (rad 15). När K efter en paus (3.5) byter samtalsämne (rad 

17) skiftar rollerna och det är istället M som upprepade gånger efterfrågar förtydliganden från 

K. M frågar ”va för nått” (rad 20) då hon inte förstår vad det är K anser att hon inte kan i 

föregående tur. Med sin begäran om förtydligande efterfrågar M mer information då det K har 

yttrat inte är tillräckligt för att M ska förstå. K upprepar att hon inte förstår och inte kan (rad 

21), men kommer inte med förtydligande information som hjälper M att förstå henne. Därför 

begär M återigen ett förtydligande när hon överlappar och frågar ”va kan du nte” (rad 22). M 

har nu omformulerat sin begäran om förtydligande för att försöka reda ut det 

förståelseproblem som har uppstått. K lägger extra betoning på vissa delar av yttrandet och 

talar vid ett tillfälle med högre röststyrka (rad 23), vilket kan vara signaler på att K är 

frustrerad över att hon inte upplever sig kunna och veta och för att M inte förstår. Därefter 

följer en paus (4.0) och efter den tar M upp ämnet igen (rad 25). M efterfrågar ytterligare en 

gång ett förtydligande och utvecklar och omformulerar återigen sin begäran, men får samma 

svar som tidigare från K (rad 26). Även på raderna 29 och 32 begär M förtydligande från K. 

Dessa tolkas som att M på grund av sin nedsatta hörsel inte har uppfattat K:s yttranden. Att be 

om förtydligande i form av ett ”va” är en vanlig strategi då tidigare yttranden inte har hörts 

(Drew, 1997). K och M når ingen gemensam förståelse förrän K yttrar ”va ska ja göra när ja 

inte vet” (rad 34 och 35) och M på efterföljande rad uttrycker sitt medhåll genom att säga 

”nänänäe”.  

 

I utdraget ”jag vet inte” ges flera exempel på hur en person med demenssjukdom efterfrågar 

att samtalspartnern ska förtydliga sina yttranden. Begäran om förtydligande används då talare 

B vill att talare A kommer med ett förtydligande av sitt yttrande eller omformulerar detta så 
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att B kan förstå vad som menas (Kurhila, 2003, s. 217). M:s begäran om förtydliganden kan i 

det här fallet sägas fylla en funktion att försöka reda ut missförstånd i samtalet. Att repetera 

delar av tidigare yttrande i sin begäran om förtydligande kan betyda att deltagaren försöker 

undvika missuppfattningar (Corsaro, 1977, s. 188). Trots M:s upprepade försök att be om 

förtydligande från K tar det många turer innan deltagarna når någon form av gemensam 

förståelse.  

 
I utdrag 6 nedan samtalar deltagare Majvor (M), som har en demensdiagnos, med Sofia (S) 

och Barbro (B) som är anhöriga till M. De tre kvinnorna fikar tillsammans och efter en paus 

introducerar M ett nytt samtalsämne. I exemplet förekommer både begäran om förtydligande 

och begäran om bekräftelse av förståelse. Båda strategierna används i detta utdrag av anhörig. 

 

Exempel 6 ”slo ikull”  

   

01 M:  mva ja slo ikull igen när vi åkte hit 

02   (0.4) 

03 → S: ja↑så 

04   (0.7) 

05 → M:  ((smackar)) (0.3) pappa å ja 

06    (3.1) 

07 → S:  slog du omkull då  

08   (3.1) 

09 → M: ja: ja vet inte va vi gjorde om vi va ute å skull dricke 

10     kaffe elle va dä va 

11   (0.4) 

12 B: ja ha 

13   (0.6) 

14 M: ((harkling)) (ja kom unt ihög) 

 

Exempel 6 inleds med att M berättar att hon har ramlat (rad 01). S yttrar därefter ett frågande 

”jaså”. M kommer sedan med ny information (rad 05). Efter en paus (3.1) tar S upp ämnet 

igen och producerar en tolkning av M:s tidigare yttrande (rad 07). M bekräftar denna tolkning 

och bidrar med mer information om vad som har skett (rad 09 och 10). B kommenterar M:s 

berättelse med ett ”ja ha” innan M säger att hon inte kommer ihåg vad som hände (rad 14).  
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Genom att M förtydligar sitt tidigare yttrande och preciserar vilka som har varit ute och åkt 

kan yttrandet från S (rad 03) sägas vara en begäran om förtydligande (Kurhila, 2003, s. 217). 

En begäran om förtydligande kan ha funktionen att vara en reaktion på att innehållet i 

föregående talares yttrande är oväntat (Corsaro, 1977, s. 190). Detta skulle kunna vara 

funktionen i just den här turen. S:s vidare yttrande (rad 07) utgör en begäran om bekräftelse 

av förståelse. S kontrollerar i denna tur sin förståelse av M:s tidigare yttrande. M bekräftar 

därefter (rad 09) den tolkning S har presenterat. 

 

I exempel 7 samtalar deltagare Lena (L) och Greta (G), som båda har en demensdiagnos, med 

Logopedstudent 1 (Log1). De samtalar kring motivet på en yoghurtburk. Motivet föreställer 

en äldre man. L är mycket kommunikativ men verbalt svårförståelig. För att skapa gemensam 

förståelse använder sig samtalspartnern Log1 av de olika strategierna begäran om 

förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse.  

 

Exempel 7 ”yoghurtburken” 

 

01 L: ((plockar med papper)) º(prö)º     

02 Log1: ((tar ett papper och en penna))  

03   [ºka ja rita härº] 

04 L: [((tittar på yoghurtburk med pennor i)) (ºvaº] sny kan   

05   an) heh ((söker ögonkontakt med Log1)) 

06       (0.8) 

07 → Log1: vem va snygg? 

08   (0.6)  

09 → L:    ((pekar på yoghurtburken)) *henähe*= 

10 → Log1: =↑HAN 

11 → L:    fy sju- ja här ((rör vid sin teckning)) (0.3) ºhehº 

12       (0.6) 

13 → Log1: elle den ((pekar på Ls teckning)) 

15       (1.2) ((L tittar på yoghurtburken)) 

16 → Log1: elle [du tyckte att] han va lite] snygg va 

17 G:         [((snörvlar))] 

18 L:      [(                        )] 

19   (0.9) 

20 → L:    º[jo] råº 

21 G:     [((snörvlar))] 
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L sitter och plockar med papper (rad 01) men skiftar sitt fokus till att titta på en yoghurtburk 

som står framför henne på bordet (rad 04). L överlappar i slutet av Log1:s yttrande med en 

kommentar om någonting som är ”sny” (rad 04 och 05) och söker därefter ögonkontakt med 

Log1. L säger detta med skämtsam röst och skrattar till efter sitt yttrande (rad 05). Log1 har 

inte riktigt uppfattat vem L menade var snygg och frågar om mer information (rad 07). L 

pekar på yoghurtburken och yttrar ett skrattande ”henähe” (rad 09). Log1 frågar om det är 

mannen på yoghurtburken som L syftar på (rad 10), varpå L svarar (rad 11). Log1 är 

fortfarande inte säker på att det är mannen på burken som L syftar på, men efter att ha frågat 

vidare svarar L ”jo rå” på frågan om det är mannen på burken (rad 20).  

 

När L i inledningen av detta utdrag kommer med sitt yttrande ”va sny kan an” uppfattar inte 

Log1 vem det är L syftar på. För att Log1 ska förstå vem som åsyftas kommer hon med en 

begäran om förtydligande (rad 07). En begäran om förtydligande kan kräva att talare A 

formulerar om eller lägger till information för att underlätta B:s förståelse (Kurhila, 2003, s. 

217), vilket också sker i det här utdraget. Som tidigare nämnts kan en begäran om 

förtydligande ha olika funktioner, exempelvis att reda ut missförstånd eller att fungera som en 

reaktion på något oväntat som yttrats (Corsaro, 1977, s. 188-189). I det här fallet kan Log1:s 

begäran (rad 07) fylla båda dessa funktioner. L pekar på yoghurtburken och kommer därmed 

med ett förtydligande i form av en gest. För att fastställa att det är mannen på yoghurtburken 

som L syftar på yttrar Log1 en begäran om bekräftelse på att hon har förstått rätt (rad 10). Då 

L rör vid sin teckning när hon svarar på Log1:s frågande ”han” blir Log1 osäker på om hon 

har tolkat rätt och efterfrågar ännu en bekräftelse på att hon har förstått L rätt genom att fråga 

om det är teckningen som L tycker är snygg. Eftersom L tittar på yoghurtburken tar Log1 det 

som en bekräftelse på att det är mannen på yoghurtburken L syftar på. L yttrar ”jo rå” som en 

slutgiltig konfirmation (rad 20). Blickbeteende, exempelvis var och hur länge blicken fästs på 

någonting, kan utgöra kommunikativa handlingar vid demenssjukdomar (Kontos, 2004, s. 

835-836) och är någonting som L använder sig av i detta utdrag. 

 

I utdraget ”yoghurtburken” använder L kroppspråk, gester och blick för att kommunicera och 

tydliggöra sina yttranden. Att uppmärksamma de försök till icke-verbal kommunikation som 

personer med demenssjukdom gör är av stor vikt (Ward et al., 2008) då även diskreta rörelser 

och blinkningar kan vara en avsiktlig kommunikativ handling när den verbala 

kommunikationen inte räcker till (Kontos, 2004). L:s icke-verbala handlingar tolkas av Log1 
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som avsiktlig kommunikation och genom att Log1 noterar och bygger vidare på L:s gester 

och blickar kan samtalsdeltagarna nå gemensam förståelse. 

 

I exempel 8 ”gå ut” samtalar deltagare Lena (L), som har en demenssjukdom, och Anna (A) 

som är anhörig. A har kommit på besök och i utdraget nedan inleder L ett nytt samtalsämne 

som A plockar upp.  

 

Exempel 8 ”gå ut” 

 

01 A: få vi [se] 

02 L:       [men] (.) men (.) flickena bör (0.3) ((rörelser med 

03  ena handen)) º(ne na f s:)º ((tittar ut genom fönstret))   

04   (0.7) bårk (0.3) åh (.) (få) (0.3) kunna gå u:t (0.4) 

05   ((gestikulerar)) från (0.3) dä nere (0.2) [vi]s:ka gå: 

06 A:                                           [a:]    

07   (1.7) 

08 L: [å så] (då) ((tittar mot A)) våle ↑va ((slår ut med handen)) 

09 A: [vi] 

10   (0.6) 

11 → A: ville ru gå ut elle 

12  (0.3) 

13 → L: ja: (0.2) ((nickar))  [ja] (0.3) <u:t all[tså]> 

14 A:                       [ja]               [a] 

15   (0.6) 

16 A: men vet du (.) en sak (0.2) än så länge äre så ºförbaskat 

17   haltº (0.5) de e så mycke is överallt så de inte så lätt 

18   å gå ute  

 

Utdraget inleds med att L efter en kort sekvens av överlappande tal tar över turen från A och 

introducerar ett nytt ämne (rad 02 till 05). L:s yttrande innehåller mycket icke-verbal 

kommunikation i form av gester. L använder även tillgjord röst i ”vi ska gå” (rad 05). A 

ställer sedan en fråga, ”ville ru gå ut elle” (rad 11), gällande L:s tidigare yttranden. L bekräftar 

denna både verbalt ”ja” och icke-verbalt genom små nickningar (rad 13). Utdraget avslutas 

med att A följer upp och kommer med egen information kring samtalsämnet ”gå ut” som L 

har introducerat.  
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I inledningen av exempel 8 är det svårt för samtalspartnern att följa L:s yttranden då det är 

otydligt vad det är hon berättar om. En av nycklarna till att samtalet kan fortgå och att 

samtalsdeltagarna tillsammans kan skapa förståelse är att A trots detta fångar upp det initiativ 

som L kommer med. Genom att A ställer en fråga (rad 11) reder de tillsammans ut vad det är 

som L vill säga, nämligen att hon vill gå ut. Genom sin fråga begär A en bekräftelse på att hon 

har tolkat och förstått L:s tidigare yttranden korrekt. L bekräftar att så är fallet både via verbal 

och icke-verbal kommunikation i sitt tredjedrag (rad 13). En begäran om bekräftelse utgör 

bara en potentiell tolkning och måste alltid bekräftas eller avvisas (Kurhila, 2003). A tolkar 

L:s icke-verbala kommunikation i form av gester som avsiktlig, vilket också detta bidrar till 

att samtalet kan fortskrida. Att fenomen så som gester, ansiktsuttryck samt posturala 

förändringar kan användas på ett avsiktligt och kommunikativt sätt av personer med 

demenssjukdomar har uppmärksammats i tidigare forskning (Kontos, 2004, s. 835-836).  

 

I exemplet nedan samtalar Majvor (M), en deltagare som har demenssjukdom, med Sofia (S) 

och Barbro (B) som är anhöriga. M har fått en ny handväska av sina anhöriga och för över 

innehållet från den gamla väskan till den nya. Samtalet kretsar därför kring innehållet i M:s 

handväska. 

 

Exempel 9 ”plånbok” 

 

01 M: (sätter et) där då ((lägger ned något i sin plånbok)) 

02   (2.8) 

03 S: får väl se om anneli ha mä sej en annan plånbok när hon 

04   kommer nästa gång 

05   (0.9) 

06 → M: plånbok? 

07 → S: ja: den där ä ser ut å gå sönder- ºmen den här va ju  

08   verkligenº heh heh heh 

 

Efter en paus (2.8) lyfter S att en annan anhörig kanske kan ta med sig en ny plånbok till M 

(rad 03 och 04). M kommenterar detta genom att säga ”plånbok” med frågande intonation (rad 

06). S utvecklar därefter varför en ny plånbok skulle behövas (rad 07 och 08). 

 

M begär med sitt yttrande (rad 06) en begäran om bekräftelse av förståelse av det yttrande S 

har producerat (rad 03 och 04). M:s frågeintonation (rad 06) signalerar att hon undrar om hon 

har förstått S rätt. S bekräftar detta (rad 07) och utvidgar därefter sitt yttrande och presenterar 
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ny information. Som tidigare nämnts har deltagare M nedsatt hörsel. Ytterligare en tolkning 

av utdraget skulle därför kunna vara att M begär ett förtydligande för att hon på grund av sin 

hörselnedsättning inte har hört yttrandet, inte på grund av att hon upplever yttrandet i sig som 

otydligt till sitt innehåll. Att repetera en del av ett tidigare yttrande med frågande intonation är 

en strategi som ofta används för att få bekräftat att yttrandet har hörts korrekt (Corsaro, 1977, 

s. 186). 

Diskussion 

Sammanfattande diskussion 

I föreliggande studie exemplifieras att olika strategier för att gemensamt konstruera förståelse 

förekommer i samtal där en eller flera parter har en demenssjukdom. De olika typer av 

strategier som har identifierats har delats in i tre kategorier; samkonstruktioner som bildar en 

syntaktisk enhet, begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse. 

Insamlad data visar att deltagarna i föreliggande studie använder sig av samma typer av 

strategier för att uppnå gemensam förståelse som tidigare forskning har konstaterat att 

deltagare i samtal där ingen part har en demenssjukdom använder sig av (Bockgård, 2004; 

Corsaro, 1977; Kurhila, 2003; Szczepek, 2000a, 2000b).  

Ett antal samkonstruktioner som bildar en syntaktisk enhet identifierades i materialet. Dessa 

bestod i huvudsak av olika typer av ifyllnader (se bland annat exempel 1 och 2). Föranledda 

ifyllnader producerades genomgående av anhöriga till deltagare med demenssjukdom. 

Deltagarna med demenssjukdom kan sägas vara de som bjöd in till samkonstruktioner när de 

på olika sätt uppvisade ordfinnandesvårigheter. De samtalsdeltagare som bidrog med ett 

andradrag för att avhjälpa ordfinnandesvårigheterna var genomgående anhöriga till deltagarna 

med demenssjukdom. Ordfinnandesvårigheter är vanligt förekommande vid 

demenssjukdomar (Müller & Guendouzi, 2005, s. 394; Rousseaux et al., 2010). Ifyllnader 

från samtalspartnern fyller därigenom en viktig kommunikativ funktion då de kan bidra till att 

personer med demenssjukdom i större utsträckning ges möjlighet att fullfölja ett resonemang 

de inlett, men fått avbryta på grund av svårigheter att hitta rätt ord. 

En icke-föranledd ifyllnad producerades av en deltagare med demenssjukdom i konversation 

med en annan deltagare med demenssjukdom (se exempel 4). Andradraget i 

samkonstruktioner som bildar en syntaktisk enhet utfördes därigenom både av deltagare med 

demenssjukdom och av deltagare utan demenssjukdom. Inga exempel på att en deltagare med 
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demenssjukdom föreslog en ifyllnad till en person utan demenssjukdom förekommer i det 

insamlade materialet. En anledning till detta kan tänkas vara att samtalsdeltagarna utan 

demenssjukdom i dessa samtal inte gav lika mycket utrymme för ifyllnad då de inte letade 

efter ord i samma utsträckning som deltagarna med demenssjukdom. 

Begäran om förtydligande och begäran om bekräftelse av förståelse identifierades i större 

utsträckning än samkonstruktioner som bildar en syntaktisk enhet.  I föreliggande studie var 

begäran om bekräftelse av förståelse en vanligt förekommande samtalsstrategi. Att begäran 

om bekräftelse av förståelse förekommer frekvent i samtal där en eller flera parter har 

demenssjukdom kan tänkas bero på att de kommunikativa och språkliga nedsättningar som 

följer med sjukdomen gör att den demenssjuke kan vara otydlig i sina yttranden, varpå 

samtalspartnern måste kontrollera sin förståelse av dessa yttranden. Exempel på detta kan 

bland annat ses i exempel 7 och 8.  

Begäran om bekräftelse av förståelse efterfrågades oftast av anhöriga eller av forskarna. Även 

om de oftast efterfrågades av en person utan demenssjukdom finns det i materialet exempel på 

att deltagare med demenssjukdom begärde bekräftelse av förståelse. Särskilt i ett av samtalen, 

samtal 2, begärde deltagarna med demenssjukdom ofta bekräftelse av förståelse från den av 

forskarna som deltog i samtalet. I samtalet exemplifierades även hur deltagare med 

demenssjukdom begärde förtydliganden. Att det i detta samtal efterfrågades förtydliganden 

och bekräftelse vid många tillfällen beror troligtvis till stor del på situationen. 

Samtalsdeltagarna spelade ett spel och personerna med demenssjukdom ville ha mer 

information om vad de skulle göra eller behövde få bekräftelse på att de förstått reglerna 

korrekt. Trots att det kanske var situationen i sig som skapade möjligheten att begära 

förtydligande eller bekräftelse av förståelse, visar materialet att de två personerna med 

demenssjukdom använde sig av samma strategier som personer utan demenssjukdom då de 

ville ha ytterligare information eller kontrollera sin förståelse. I materialet finns exempel på 

hur deltagare med demenssjukdom begärde förtydligande från annan person med 

demenssjukdom (se exempel 5). En av de två deltagare med demenssjukdom som samtalade 

med anhöriga efterfrågade förtydligande eller bekräftelse av förståelse även från anhörig (se 

exempel 9). 

Det är inte bara upp till samtalspartnern att initiera samtalsämnen. När samtalspartnern är 

uppmärksam på initiativ till nya samtalsämnen från deltagare med demenssjukdom, även om 

dessa initiativ ibland är svårförståeliga, får deltagarna med demenssjukdom möjlighet att vara 

med och styra samtalens innehåll. En strategi som samtalspartnern använde sig av för att 
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fånga upp det initiativ som personen med demenssjukdom presenterat var att efterfråga 

bekräftelse av förståelse. För att kunna utveckla samtalsämnet krävdes att personen utan 

demenssjukdom fick ett godkännande eller avvisande av sin tolkning. När samtalspartnern fått 

bekräftelse på att hon förstått rätt kunde samtalsdeltagarna gå vidare i samtalet och börja prata 

om det ämne personen med demenssjukdom introducerat. Tre av de fyra deltagarna med 

demenssjukdom uppvisade exempel på att de kunde ge bekräftelse eller avvisande i de flesta 

situationer och på något sätt bidra med mer information för att förtydliga vad de ville prata 

om.  

Tidigare forskning har visat att samtalspartnern kan använda sig av ja/nej-frågor istället för 

öppna frågor för att försöka undvika kommunikativa sammanbrott i samtal med personer med 

demenssjukdom (Bayles, 2003; Small & Perry, 2005). En begäran om bekräftelse av 

förståelse kräver minimalt ett godkännande eller avvisande (Kurhila, 2003). Att begäran om 

bekräftelse av förståelse endast kräver ett ja/nej-svar kan vara en anledning till att denna 

strategi i föreliggande studie har visat sig vara lyckad för att skapa förståelse i samtal med 

personer med demenssjukdom.   

Som Ward et al. (2008) påpekar innebär inte kommunikation att enbart verbalt kunna delta i 

en konversation. Exempel från föreliggande studie visar på vikten av att vara uppmärksam på 

den icke-verbala kommunikation som personer med demenssjukdom kan använda som 

uttryckssätt. Om de icke-verbala signaler som personer med demenssjukdomar uttrycker 

uppmärksammas av samtalspartnern och behandlas som medvetna och avsiktliga 

kommunikativa handlingar kan det bidra till att skapa förståelse i samtalet och därigenom en 

mer välfungerande kommunikativ miljö. Att samtalspartnern plockade upp icke-verbal 

kommunikation visade sig vara särskilt viktigt i samtal med en av deltagarna med 

demenssjukdom vars verbala yttranden ibland var svårförståeliga. 

Personer med demenssjukdomar initierar och utför till viss del andradraget i en 

samkonstruktion, men i det insamlade materialet är det i störst utsträckning samtalsdeltagare 

utan demenssjukdom som bidrar med ifyllnader samt begär förtydligande eller bekräftelse av 

förståelse. Samtalspartnern utan demenssjukdom kan därigenom sägas vara den som oftast 

reder ut uppkomna förståelseproblem genom att använda sig av olika strategier för att skapa 

gemensam förståelse. Detta visar att samtalspartnerns agerande i samtal med personer med 

demenssjukdom är väldigt viktigt för att gemensam förståelse ska uppnås. Att samtalspartnern 

genom olika samtalsstrategier kan påverka i vilken mån en person med demenssjukdom kan 
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delta i ett samtal överensstämmer med tidigare forskning (Ramanathan-Abbott, 1994; Sabat, 

1994). 

Metoddiskussion 

Då denna studie har en kvalitativ ansats och analysen baseras på ett begränsat antal samtal 

med ett fåtal deltagare ämnas inte de resultat som framkommit generaliseras till att vara 

representativa för alla samtalsstrukturer där en eller flera deltagare med demenssjukdom är 

involverade. Resultaten som presenteras är fenomen som har noterats i det insamlade 

materialet och de slutsatser som dras gäller bara på individnivå för de deltagare som har 

deltagit i studien. Studien gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av vilka strategier för 

att skapa gemensam förståelse som används och utnyttjas i samtal där en eller flera parter har 

en demenssjukdom, utan behandlar de fenomen som har noterats i insamlad data.  

För att säkerställa att deltagarna i föreliggande studie hade en fastställd demensdiagnos 

genomfördes rekrytering av deltagare via gruppboenden för personer med demenssjukdom. 

Deltagarna i studien befann sig i varierande stadier av sjukdomsförloppet, vilket medförde att 

det fanns stora individuella skillnader mellan deltagarna och att deras kommunikativa 

förmåga var påverkad på olika sätt.  

En person som har en demensdiagnos kan på grund av sin sjukdom tänkas ha en begränsad 

förmåga att sätta sig in i och förstå vad ett samtycke till deltagande i en studie innebär. 

Anhöriga och personal bedömde att det inte var aktuellt för deltagarna med demenssjukdom i 

föreliggande studie att själva underteckna en samtyckesblankett. Därför inhämtades skriftligt 

samtycke till deltagande i studien inte direkt från deltagarna med demenssjukdom utan via 

anhöriga. Att inte deltagarna med demenssjukdom själva kunde samtycka till deltagande i 

studien utgör ett etiskt dilemma. Det kan dock diskuteras huruvida det skulle vara mer etiskt 

korrekt att avstå från att bedriva forskning inom detta område på grund av att personer med 

demenssjukdomar kan ha svårt att ge sitt samtycke till deltagande. Värdet av en fördjupad 

förståelse inom området demens och kommunikation ansågs kunna uppväga det eventuella 

obehag deltagande i en filminspelning skulle kunna orsaka. I två av studiens fem samtal 

uppmärksammade deltagarna med demenssjukdom den inspelningsutrustning som placerats 

ut, varpå anhörig eller en av studiens forskare förklarade inspelningsutrustningens syfte. I de 

fall där deltagarna inte reagerade på inspelningsutrustningen är det svårt att uttala sig om 

huruvida de uppfattade att de blev filmade. Att ingen reaktion uppvisades innebär dock också 

att de samtal som spelades in inte uttryckligen påverkades av att inspelningsutrustning fanns 

närvarande. 
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Ursprungligen var tanken att hälften av det insamlade materialet skulle utgöras av samtal 

mellan personer med demenssjukdom och att den resterande hälften skulle utgöras av samtal 

mellan person med demenssjukdom och anhöriga. Under datainsamlingsperioden filmades 

inledningsvis två deltagare med demenssjukdom enskilt. Vid dessa tillfällen uppstod dock inte 

någon interaktion deltagarna emellan, utöver en hälsningsgest. För att verbal interaktion 

mellan deltagarna med demenssjukdom skulle uppstå deltog därför även någon av 

föreliggande studies forskare i dessa inspelningssituationer. Att en för deltagarna med 

demenssjukdom okänd person deltog i samtalen kan ha påverkat hur samtalen fortlöpte. För 

att stimulera samtal användes endast material som boendena tillhandahöll och de aktiviteter 

som utfördes hade därför lika gärna kunnat initieras av den personal som hela tiden finns 

tillgänglig på deltagarnas boenden. Risken för att dessa situationer skulle ha uppfattats som 

främmande för deltagarna med demenssjukdom har därför försökt minimeras. På grund av 

svårigheter att rekrytera anhöriga kunde inte samtal mellan alla deltagare med 

demenssjukdom och deras anhöriga samlas in. Detta hade varit optimalt för att kunna 

analysera deltagarnas kommunikativa strategier i samtal med olika deltagarstrukturer och 

jämföra dessa sinsemellan. Endast samtal mellan två av studiens fyra deltagare med 

demenssjukdom och deras anhöriga har kunnat samlas in.  

Slutsatser 
I samtal där en eller flera parter har en demensdiagnos använder sig deltagarna av samma 

strategier för att gemensamt konstruera förståelse som används i samtal där ingen av 

deltagarna har en demenssjukdom. Strategierna begäran om förtydligande och begäran om 

bekräftelse av förståelse är i föreliggande studies insamlade material vanligare än 

samkonstruktioner som bildar en syntaktisk enhet. Samkonstruktioner som bildar en 

syntaktisk enhet utgörs oftast av ifyllnader och används i störst utsträckning av anhöriga för 

att assistera personen med demenssjukdom vid ordfinnandesvårigheter. 

Det är oftast samtalsdeltagaren utan demenssjukdom som begär förtydligande eller bekräftelse 

av förståelse, men två av studiens deltagare med demenssjukdom efterfrågar också detta, både 

från varandra och från den av forskarna som deltar i samtalet. En av deltagarna med 

demenssjukdom gör det även i anhörigsamtal. Att begäran om bekräftelse av förståelse är en 

lyckad strategi för att konstruera förståelse i samtal där en deltagare har en demenssjukdom 

kan tänkas bero på att den endast kräver ett ja/nej-svar från personen med demenssjukdom. 

En av studiens deltagare med demenssjukdom använder sig genomgående av icke-verbala 

signaler på ett avsiktligt och kommunikativt sätt. Att samtalspartnern utan demenssjukdom 
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uppmärksammar dessa icke-verbala kommunikativa signaler kan leda till att gemensam 

förståelse uppnås. Det skapar också möjlighet för personen med demenssjukdom att kunna 

vara delaktig i att välja samtalsämne och styra samtalet.  

Framtida studier 

Föreliggande studie presenterar endast en inledning till att kartlägga vilka strategier som 

används för att skapa förståelse i samtal som involverar personer med demenssjukdom. Dessa 

fenomen behöver studeras vidare för att några generella slutsatser ska kunna dras. I vidare 

forskning vore det intressant att studera sekvenser där förståelseproblem uppstår men 

strategier för att skapa gemensam förståelse uteblir. Att studera hur samtalspartners reagerar 

på och kan ta tillvara på personer med demenssjukdomars icke-verbala kommunikativa 

handlingar i form av exempelvis blickbeteende, gester och intonation för att skapa en 

fungerande kommunikation, är ytterligare fenomen som vore relevanta och viktiga att 

undersöka närmare.  
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Bilaga 1 Informationsbrev till verksamhetschef 

 

 
 

                                                                                                                  Linköping 2013-xx-xx 

Vb. verksamhetschef 

Boendets namn 

 

Hej! 

Vi heter Anja Thorén och Emma Jönsson och läser termin sju på Logopedprogrammet vid 

Linköpings Universitet. Till vår magisteruppsats kommer vi att genomföra en studie som 

handlar om hur man gemensamt skapar förståelse i samtal där ena eller båda parterna har en 

demenssjukdom. Vår studie är en del av ett större forskningsprojekt. Handledare till studien är 

docent Christina Samuelsson, Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin (IKE). 

 

Trots att demenssjukdomar är vanligt förekommande vet vi i dagsläget inte så mycket om hur 

personer med demens och deras samtalspartners samspelar i vardagliga samtal. Studien syftar 

därför till att öka kunskapen kring hur personer med demens och deras samtalspartners 

gemensamt hjälps åt för att skapa förståelse i ett samtal. Detta är viktigt för att kunna 

vidareutveckla vården och omhändertagandet av personer med demens. 

 

Vi undrar därför om det skulle vara möjligt att genom era gruppboenden för personer med 

demens få kontakt med några personer som har demens, samt deras anhöriga? 

Exklusionskriterer för deltagande är att personen har en känd afasi eller har annat modersmål 

än svenska. Studien kommer helt och hållet att genomföras av oss och kommer inte att 

innebära något merarbete för personalen på era boenden. 

 

Deltagare i studien kommer att filmas vid ett antal vardagliga samtal, dels tillsammans med 

anhöriga och dels tillsammans med en annan boende som har diagnosen demens. Deltagarna 

väljer helt själva vilka situationer de vill filma och vad de vill samtala om. Endast de av oss 

som är direkt engagerade i forskningen kommer att ha tillgång till det inspelade materialet. I 

uppsatsen kommer orter, platser och personnamn att avidentifieras. Insamlad data kommer att 

sparas på enheten för logopedi vid Linköpings universitet i fem år. Deltagarna kan när som 

helst välja att avbryta sitt deltagande i studien. 
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           Linköping 2013-xx-xx 

 

Om du undrar över någonting som rör studien får du gärna kontakta oss! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Anja Thorén     Emma Jönsson 

Tel: xxx-xxx xx xx    Tel: xxx-xxx xx xx 

E-post: xxx@student.liu.se   E-post: xxx@student.liu.se 

 

Handledare: Christina Samuelsson 
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Bilaga 2 Informationsbrev till anhöriga 

 
 

                                                                                                                 Linköping 2013-xx-xx 

Hej! 

 

Vi heter Anja Thorén och Emma Jönsson och läser termin åtta på Logopedprogrammet vid 

Linköpings Universitet. Till vår magisteruppsats kommer vi att genomföra en studie som 

handlar om hur man gemensamt skapar förståelse i samtal där ena eller båda parterna har en 

demenssjukdom. Vår studie är en del av ett större forskningsprojekt. Handledare till studien är 

docent Christina Samuelsson, Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin (IKE). 

 

Trots att demenssjukdomar är vanligt förekommande vet vi i dagsläget inte så mycket om hur 

personer med demens och deras samtalspartners samspelar i vardagliga samtal. Studien syftar 

därför till att öka kunskapen kring hur personer med demens och deras samtalspartners 

gemensamt hjälps åt för att skapa förståelse i ett samtal. Detta är viktigt för att kunna 

vidareutveckla vården och omhändertagandet av personer med demens.  

 

Vi skulle vilja att du och din anhörig själva filmar några vardagliga samtal. Vi kommer även 

att filma några samtal mellan din anhörig och en annan person som har diagnosen demens. Ni 

kommer att få instruktioner om hur kameran fungerar och om ni önskar kan ni få hjälp med 

inspelningarna. Ni väljer helt själva vilka situationer ni vill filma och vad ni vill samtala om. 

Vi kommer därefter att titta på filmerna, skriva ned vad ni säger och analysera hur ni har gjort 

när ni har pratat med varandra.  

 

Endast de av oss som är direkt engagerade i forskningen kommer att ha tillgång till det 

inspelade materialet. Upplever du att vissa delar av samtalen innehåller känslig information 

har du rätt att begära att de delarna undantas från analys. I uppsatsen kommer orter, platser 

och personnamn att avidentifieras. Insamlad data kommer att sparas på enheten för logopedi 

vid Linköpings universitet i fem år och kan komma att användas i framtida forskning. 

Medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande i 

studien utan att detta på något sätt påverkar din anhörigs behandling eller omhändertagande.  

 

Om du undrar över någonting som rör studien får du gärna kontakta oss! 
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           Linköping 2013-xx-xx 

 

Vänliga hälsningar 

 

Anja Thorén & Emma Jönsson  

 

Anja Thorén     Emma Jönsson 

Tel: xxx-xxx xx xx    Tel: xxx-xxx xx xx 

E-post: xxx@student.liu.se   E-post: xxx@student.liu.se 

 

Handledare: Christina Samuelsson 
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           Linköping 2013-xx-xx 

 

Alternativ 1. 

Jag har läst ovanstående information och samtycker till att delta i studien “Samkonstruktion 

av förståelse i samtal som involverar personer med demens”. 

…...................................................................................................................................................

Deltagarens namnteckning    Ort och datum 

 

Alternativ 2. 

Jag har läst ovanstående information och samtycker till att delta i studien “Samkonstruktion 

av förståelse i samtal som involverar personer med demens”. Jag godkänner även att korta 

sekvenser av det inspelade materialet kan komma att spelas upp vid de tillfällen då studien 

presenteras. 

…...................................................................................................................................................

Deltagarens namnteckning    Ort och datum 
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Bilaga 3 Informationsbrev till deltagare med demenssjukdom 

 

   
                              Linköping 2013-xx-xx 

Hej! 

Vi heter Anja Thorén och Emma Jönsson och är logopedstudenter från 

Linköpings Universitet. Vi ska skriva en uppsats som handlar om hur 

man vid demens kan hjälpas åt för att förstå varandra i samtal.  

 

Vill du vara med? I så fall kommer du att bli filmad vid några olika 

tillfällen. Dels när du pratar med en av dina anhöriga och dels när du 

pratar med en annan person som bor på samma boende som du. 

Sedan kommer vi att titta på filmerna och skriva ner vad ni säger för att 

se hur ni gör när ni pratar med varandra.  

 

Personer som läser vår uppsats kommer inte kunna veta att det är du 

som är med i studien och det är helt ofarligt att delta. Du behöver inte 

vara med om du inte vill. Om du känner att du inte vill fortsätta vara 

med i studien kan du när som helst säga till om det utan att det 

påverkar din behandling eller din omvårdnad.  

 

Om du undrar över något får du gärna fråga oss. 

 

Vänliga hälsningar 

Anja Thorén   Emma Jönsson 

Tel: xxx-xxx xx xx   Tel: xxx-xxx xx xx 

E-post: xxx@student.liu.se  E-post: xxx@student.liu.se 

 

Handledare: Christina Samuelsson 
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         Linköping 2013-xx-xx 

 
Alternativ 1. 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien 

“Samkonstruktion av förståelse i samtal som involverar personer med 

demens”. 
 

…................................................................................ ............................ 

Deltagarens namnteckning   Ort och datum 

 

 

Alternativ 2. 

Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta i studien 

“Samkonstruktion av förståelse i samtal som involverar personer med 

demens”. Jag godkänner också att korta delar av det inspelade 

materialet kan komma att spelas upp vid de tillfällen då studien 

presenteras. 
 

…............................................................................................................

Deltagarens namnteckning    Ort och datum 
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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. 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. 

= Likhetstecken anger att yttranden är sammanbundna utan paus, så kallad latching. 

(ja) 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 Inandning. 

hh Utandning. 

.hja Ord föregås av inandning.  

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

  ytterligare förlängning. 

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

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

ja Understrukna partier markerar emfatiskt tryck. 

< ja > Långsammare tempo än omgivande tal. 

> ja < Snabbare tempo an omgivande tal. 

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

j- 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. 

ja:  Understruket kolon markerar en lätt stigande grundton. 

→ Pilar i vänster marginal markerar de delar av utdraget som analyseras närmare. 
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Bilaga 5 Akustisk analys av grundtonsfrekvens 

Grundtonskurvor 

Exempel “gardinen” 

 
10 → A: GAR↑DInen 
 

 
Exempel ”förbandet”  

16 →  S: förbandet?= 
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